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Anotace 

Tato bakalářská práce se věnuje problematice segmentace českého trhu na základě přispívání 

neziskovým organizacím. Neziskové organizace v posledních letech čelí tvrdé kritice a 

jejich činnost je částí veřejnosti označována za zbytečnou, i proto počet jejich přispěvatelů 

setrvale klesá. Práce si klade za cíl charakterizovat segment přispěvatelů a pomoci tak 

neziskovým organizacím lépe zacílit jejich marketingové a fundraisingové aktivity. První 

část práce představuje pojem neziskových organizací, jejich ekonomicko-právní ukotvení a 

některá specifika jejich marketingové komunikace. Vyložen je teoretický rámec tržní 

segmentace a jsou popsány zásadní segmentační přístupy. Druhou částí práce je výzkum 

založený na analýze MML-TGI dat, jehož cílem je porovnat skupinu přispívajících a 

nepřispívajících a odhalit, jak se skupiny navzájem liší.  

Annotation 

This bachelor thesis deals with segmentation of the Czech market on the basis of donating 

to NGOs. In the last few years NGOs have been facing harsh criticism and part of the public 

finds their activities worthless, which is one of the reasons the numbers of their contributors 

continue to decrease. This thesis aims to characterise the contributors segment of the market 

to help NGOs improve the targeting of their marketing and fundraising activities. The first 

part of the thesis defines the term of non governmental organisations, their legal and 

economic basis and some of the particulars of their marketing communication. The theoretic 

framework and primary approaches of market segmentation are also explicated in the first 

part. The second part of the thesis consists of a research based on analysing the MML-TGI 

data. The research aims to compare the groups of contributors and non contributors and 

discover the differences between them.  
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Úvod 

Neziskové organizace jsou instituce, jejichž primárním účelem není generování zisku, ale 

poskytování služeb (a výrobků) prospěšných pro veřejnost nebo členy dané organizace. 

Vedle ziskového (tržního) sektoru jsou nedílnou součástí každého hospodářství (Boukal, 

2013, s. 15). Neziskový sektor vytvořil v roce 2016 1,66 % hrubého domácího produktu 

České republiky. Dobrovolníci v neziskových organizacích odpracovali celkem 46,1 

milionů hodin, což odpovídá hodnotě práce ve výši 6,4 miliardy Kč. Kromě toho neziskový 

sektor v roce 2016 zaměstnával 2,0 % z celkového počtu zaměstnaných (czso.cz, 2018).  

Počet neziskových organizací registrovaných v České republice se dlouhodobě zvyšuje. 

V roce 2010 působilo na území ČR 111 252 nestátních neziskových organizací, v roce 2016 

jich bylo již 137 594 a o rok později dokonce 149 432, což představuje 8,6 % meziroční 

nárust (neziskovky.cz). 

Neziskové organizace však v posledních letech čelí tvrdé kritice a častokrát nepodloženým 

útokům ze strany veřejnosti, ale i některých politiků a vysokých státních představitelů. 

Například politická stran Svoboda a přímá demokracie označila boj proti „takzvaným 

neziskovým organizacím s politickým a ideologickým programem“ za jeden z bodů svého 

politického programu (spd.cz, 2017). Bývalý český prezident Václav Klaus v roce 2017 

prohlásil, že „neziskové organizace jsou často charitou pro nezaměstnané intelektuály“ 

(hlidacipes.org, 2017). 

Toto negativní vnímaní se odráží i v počtu lidí, kteří neziskovým organizacím přispívají na 

jejich činnost. Dle údajů poskytnutých společností Median počet přispívajících charitativním 

organizacím mezi lety 2014 a 2018 setrvale klesá (s výjimkou roku 2015, kdy došlo 

k nepatrnému nárustu). Zatímco v roce 2014 uvedlo 42 % dotazovaných, že v posledních 12 

měsících přispělo některé charitativní organizaci, v roce 2017 to bylo již pouze 38,8 % a 

v roce 2018 počet přispěvatelů klesl na pouhých 37,5 % ze všech obyvatel ČR ve věku 12-

79 let (Median, 2019). 

Proto je cílem této bakalářské práce analyzovat současný trh přispěvatelů neziskovým 

organizacím a provést jeho segmentaci na menší homogenní celky. Takto rozdělený trh může 

pomoci neziskovým organizacím lépe zacílit své marketingové aktivity a zvýšit 
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pravděpodobnost, že se jim podaří získat dostatek prostředků pro financování své veřejně 

prospěšné činnosti. Rozdělení trhu na dílčí segmenty pomáhá lépe pochopit přání a potřeby 

jednotlivých skupin a uzpůsobit a zefektivnit podle nich fundraisingovou činnost neziskové 

organizace. 

Bakalářská práce je rozdělená na dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. V první, 

teoretické části vyložím nejdůležitější pojmy týkající se neziskových a charitativních 

organizací. Dále představím koncepci cílené marketingové strategie a STP model, kdy se 

budu zabývat především fázi segmentace, okrajově ale také fázemi targetingu a positioningu. 

Věnovat se budu různým přístupům a segmentačním kritériím, která jsou v praxi využívána. 

Z dostupné literatury zjistím, jaké segmentační přístupy se ukazují jako nejvhodnější a jací 

lidé podle jiných výzkumů neziskovým organizacím nejčastěji přispívají. 

V druhé, praktické části provedu analýzu sekundárních dat původně sesbíraných a 

poskytnutých společností Median, s.r.o. Jedná se o údaje z kontinuálního výzkumu 

spotřebního a mediálního chování a životního stylu, který je prováděn na rozsáhlém vzorku 

15 000 respondentů ročně. Zjistím, jak se odlišují přispívající neziskovým organizacím od 

nepřispívajících a jak na jednotlivé segmenty nejlépe cílit. 

Oproti postupu popsanému v tezi jsem nepracovala s výší příspěvku neziskovým 

organizacím, ale pouze s údajem, zda respondent neziskovým organizacím připívá nebo ne. 

Rozhodla jsem se tak především proto, že zejména u vyšších příspěvků nebyl sesbírán 

dostatečně reprezentativní vzorek dat a velké množství respondentů si nepřálo uvést, jak 

vysokou částkou přispěli, tudíž by výsledky analýz byly nepřesné a vyvozené závěry 

zavádějící. 

1. Teoretická část 

1.1. Neziskový sektor 

Neziskový (někdy také netržní) sektor je „souborem subjektům, které jsou zakládány 

s primárním cílem dosáhnout přímého užitku, který má většinou charakter veřejné služby“ 

(Boukal, 2013, s. 15). Jedná se o značně široký pojem, který zahrnuje subjekty různé 

velikosti, právní formy, s různými cíli či mírou prospěšnosti pro veřejnost. 

Základním dělením je diferenciace na neziskový veřejný sektor a neziskový soukromý sektor 

podle toho, kdo je zakladatelem subjektů, které daný sektor tvoří. V prvním případě jsou 
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zakladateli veřejnoprávní subjekty (stát, obce, kraje a další), ve druhém jsou jimi subjekty 

soukromoprávní (fyzické či právnické osoby). Právě subjekty soukromého neziskové 

sektoru, jinak také nevládními neziskovými organizacemi, se budu v práci převážně zabývat. 

Na rozdíl od subjektů veřejného neziskového sektoru u nich chybí do značné míry 

automaticky financující veřejný zřizovatel, jsou proto mnohem více závislé na financování 

ze strany třetích subjektů (Boukal, 2013, s. 16). Těmi může být i v tomto případě 

veřejnoprávní subjekt (státní dotace), stejně jako subjekt soukromého práva (dary fyzických 

i právnických osob).  

1.1.1. Neziskové organizace 

„Neziskové organizace jsou charakterizované jako takové organizace, které nevytvářejí zisk 

k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice mohou tvořit, ale musí 

ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání“ (neziskovky.cz). Není tedy 

pravda, že by neziskové organizace nemohly zisk v účetním či ekonomickém smyslu vůbec 

generovat, podstatné však je, jakým způsobem ho poté využijí. Vyjma toho svou činností 

vytváří profit v morálním (etickém) smyslu, čímž naplňují své hlavní poslání, kterým je 

změněný člověk, případně celá společnost (Drucker, 1994, s. 8). 

Kromě dělení na státní a nestátní můžeme neziskové organizace klasifikovat mnoha dalšími 

způsoby. Podle zdrojů financování je dělíme na organizace financované (zcela nebo 

částečně) z veřejných rozpočtů, ze soukromých zdrojů (dary, sponzorské příspěvky, členské 

příspěvky apod.), z vlastní činnosti nebo kombinací více předchozích možností. Podle 

členství dělíme neziskové organizace na členské a nečlenské. Podle charakteru poslání je lze 

rozdělit na organizace vzájemně prospěšné, které primárně plní potřeby svých členů 

(většinou jsou tedy založené na členském principu) a organizace veřejně prospěšné, které 

poskytují služby široké veřejnosti či její části (Bačuvčík, 2011, s. 48-49). 

Neziskové organizace se liší také oblastí jejich působnosti. Mezinárodní klasifikace 

neziskových organizací (International Classification of Non-Profit Organizations, ICNPO) 

vymezuje celkem dvanáct oborů jejich působnosti – kultura, sport a volný čas; vzdělávání a 

výzkum; zdraví; sociální služby; životní prostředí; rozvoj a bydlení; právo, prosazování 

zájmů a politika; filantropie a dobrovolnictví; mezinárodní aktivity; náboženství; obchodní 

a profesní sdružení, svazy; činnosti jinde neuvedené (Angelovská, Frič, Gdoulli, 2009, s. 

278-282). Organizace však nemusí omezovat svou činnost pouze na jednu z oblastí, častým 
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bývá například spojení služeb v oblasti zdraví a sociálních služeb, mezinárodních aktivit a 

práva, prosazování zájmů a politiky apod. 

1.1.2. Nestátní neziskové organizace 

Základní principy fungování nestátních neziskových organizací vymezil Lester M. Salamon 

a Helmut K. Anheier, později byly shrnuty do následujících pěti charakteristik: 

Nerozdělují zisk (mezi vlastníky, akcionáře)1. Jedná se o organizace, tedy subjekty do určité 

míry institucionalizované, mající stálou formalizovanou strukturu. V České republice je 

legislativně přesně vymezeno, kterých právních norem mohou nestátní neziskové organizace 

nabývat – k tomuto tématu více v dalším výkladu. Jsou soukromoprávní povahy, jsou tedy 

odděleny od veřejné správy (státní správy i samosprávy). Jsou samosprávné, jejích vnitřní 

struktura a řízení závisí na jejich vlastním rozhodnutí. Jsou dobrovolné. Tento znak lze 

chápat ve dvojím smyslu – účast v organizaci je dobrovolná a její činnost je alespoň z části 

zajišťována dobrovolníky či financována z dobrovolných příspěvků (Skovajsa, 2010, s. 37) 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace dělí nestátní neziskové organizace podle jejich 

funkce do čtyř typů – servisní (poskytují přímé služby svým klientům), advokační (hájí práva 

a zájmy určitých skupin či veřejných zájmů), filantropické (poskytují hmotnou a finanční 

podporu veřejně prospěšným aktivitám), zájmové (organizují a podporují zájmovou činnost 

zejména svých členů).  

V dubnu 2017 bylo podle Českého statistického úřadu na území České republiky 

registrováno celkem 149 432 neziskových organizací, pokračoval tak trend meziročního 

nárustu jejich počtu (neziskovky.cz, 2018).  

1.1.3. Fundraising neziskových organizací 

„Fundraising představuje systematické získávání finančních i nefinančních zdrojů, které 

nezisková organizace potřebuje k realizaci svého poslání […]. Jde o průběžnou plánovanou 

činnost naplňující finančně-ekonomickou strategii neziskové organizace s cílem zajistit 

zdroje v potřebné míře a struktuře“ (Boukal, 2013, s. 34). V porovnání s ostatními oblastmi 

marketingové komunikace neziskových organizací bývá fundraising nejpropracovanější a 

nejkomplexnější částí komunikačního mixu, jelikož na jeho úspěšnosti často závisí samotná 

existence organizace (Bačuvčík, 2011, s. 108). 

                                                           
1 K tomuto bodu vizte podrobnější výklad v předchozí části. 
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Neziskové organizace mohou získávat své zdroje od následujících skupin dárců: soukromé 

osoby, neformální občanské skupiny, jiné neziskové organizace, podnikatelé, filantropické 

instituce a orgány veřejné správy (Bačuvčík, 2011, s. 109). 

1.1.3.1. Individuální dárcovství 

V praktické části budu pracovat s daty týkajícími se individuálních dárců, proto se nyní 

zaměřím na tuto skupinu podrobněji. Největší překážkou individuálního dárcovství je fakt, 

že k získání (ve většině případů) drobného daru je třeba vynaložit relativně velké finanční 

prostředky. Neziskové organizace se proto snaží z jednorázových dárců udělat dárce 

pravidelné, aby si tak zajistily relativně stálý zdroj příjmů. Stávající dárce je také jednodušší 

přesvědčit, aby organizaci podpořili znovu – pravděpodobnost, že organizaci znovu podpoří, 

je asi desetkrát vyšší než u nově oslovených (Norton, 2003, č. 4/4). 

Ohledně počtu dárců a velikosti darů platí Paretovo pravidlo – 20 % dárců přinese organizaci 

80 % z celkové částky darů, zatímco zbývajících 80 % dárců přinese organizaci pouze 20 % 

z celkové částky darů. Mohlo by se proto zdát, že se vyplatí cílit pouze na velké dárce, kteří 

jsou zdrojem většiny darů. Není to však pravda – aby se těmito velkými a významnými dárci 

mohli stát, musí se nejdříve rekrutovat z široké základny drobných přispěvatelů. Nezisková 

organizace by proto neměla opomíjet žádnou ze skupin svých současných či potenciálních 

přispěvatelů (Šedivý, Medlíková. 2012, s. 50). 

 

1.1.4. Právní regulace nestátních neziskových organizací 

Právní úprava financování neziskových organizací  

Nestatní neziskové organizace mohou získávat finance ze čtyř skupin zdrojů – 

z domácích veřejných rozpočtů, ze zahraničních zdrojů, od osob soukromého práv a z vlastní 

činnosti. Jelikož neziskové organizace často do značné míry suplují úlohu státu v oblastech, 

kde stát z nějakého důvodu svou roli částečně nebo vůbec neplní, zákonodárce poskytuje 

neziskovým organizacím různé úlevy a podpory, které mají financování jejich činnosti 

usnadnit. 

Stát umožňuje neziskovým organizacím žádat o dotace poskytované ze státního rozpočtu. 

Základní právní úpravu nalezneme v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve 

znění pozdějších předpisů. Dle § 7 se „ze státního rozpočtu hradí e) dotace spolkům […], f) 

dotace právnickým osobám, které jsou založeny nebo zřízeny za k poskytování zdravotních, 
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kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb a k poskytování sociálně-právní ochrany dětem 

[…], i) dotace nadacím, nadačním fondům a obecně prospěšných společnostem.“ Na 

poskytnutí dotace ze státního rozpočtu však není právní nárok (mfcr.cz, 2015). 

Dalším způsobem, kterým stát nestátním neziskovým organizacím pomáhá, je poskytování 

daňových zvýhodnění. V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů jsou nestátní neziskové organizace chápány jako tzv. veřejně prospěšný 

poplatník. Tím je každý poplatník, který „v souladu se svým zakladatelským právním 

jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou 

hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním“. Činnost veřejně prospěšných 

poplatníků nepodléhá dani z příjmů buďto vůbec, nebo jen v omezené míře. Některé druhy 

příjmů jsou od daně z příjmů osvobozeny zcela (například dary nebo členské příspěvky), 

jiné nejsou vůbec předmětem daně (dotace z veřejných rozpočtů). 

Kromě daňového zvýhodnění neziskových organizací stát motivuje k podpoře veřejně 

prospěšných organizací také samotné dárce. Ti si mohou snížit základ daně z příjmu 

v podobě odčitatelné položky od základu daně o hodnotu každého poskytnutého daru. Tuto 

daňovou úlevu mohou využít jak fyzické, tak právnické osoby (mfcr.cz, 2015). 

Právní formy neziskových organizací 

V České republice zákonodárce přesně vymezil, jakých právních forem mohou nestátní 

neziskové organizace nabývat, aby byly z legislativního hlediska za neziskové organizace 

považovány. Jedná se o následující formy soukromého práva: 

Spolky a pobočné spolky podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dříve občanská 

sdružení a jejich organizační jednotky podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. 

Jde o nejrozšířenější formu, jaké nestátní neziskové organizace nabývají. K jejímu založení 

je třeba alespoň tří osob vedených společným zájmem. Hlavní činností spolku může být 

pouze uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. 

Nadace a nadační fondy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jsou účelovými 

sdruženími majetku, zřízené k službě společensky nebo hospodářsky užitečnému účelu. 

Účelová zařízení církví a náboženských společností podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností. 
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Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných 

společnostech. Tento zákon byl k 1. 1. 2014 zrušen, dosavadní obecně prospěšné společnosti 

si však svou právní formu zachovaly a stále se jím řídí. 

Ústavy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Školské právnické osoby (neziskovky.cz, 2018). 

Volba vhodné právní formy je při zakládání neziskové organizace velmi důležitá, jelikož 

determinuje budoucí práva a povinnosti subjektu. Zvolená právní forma určuje mantinely 

úpravy vnitřní struktury subjektu, možné způsoby řízení a kontroly, ale také například zda a 

za jakých podmínek může subjekt dosáhnout na finanční podporu z veřejných rozpočtů. 

1.1.5. Pojem charitativní organizace 

Jak vyplývá z předchozího výkladu, pojem (nestátních) neziskových organizací je velmi 

široký a zahrnuje mnoho různých subjektů založených s mnoha různými cíli. Společnost 

Median, která je poskytovatelem dat, která budu analyzovat v praktické části práce, ve svém 

výzkumu používá pojem charitativní organizace, je tedy třeba vymezit v jakém vztahu jsou 

charitativní organizace vzhledem k organizacím neziskovým. 

Termín charita pochází z latinského slova caritas, které znamená 1. drahota, 2. úcta, láska 

(Šenková, 1999, s. 21). Později bylo používáno ve smyslu křesťanské lásky a dobročinnosti. 

V současnosti je pojem charita používán ve více významech – zaprvé jako touha a vůle konat 

dobro; zadruhé jako obecná dobročinnost, tedy altruistické chování jednotlivců i institucí 

v úmyslu pomoci lidem v nouzi; zatřetí jako označení církevní organizace, která 

shromažďuje dobrovolnické příspěvky za účelem rozdělení mezi potřebné2 

(STREČANSKÝ, 2000, s. 31). Bačuvčík (2011, s. 47) označuje charitativní potřeby lidí za 

jeden z „důležitých impulsů“ pro vznik neziskových organizací. 

Pojem charitativní organizace je tedy užší než pojem neziskové organizace, je jeho 

podmnožinou. Jedná se o organizace veřejně prospěšné, jejichž funkce je zejména 

filantropická, může však být také servisní či advokační. Důležitý je zde prvek pomoci lidem 

v nouzi nebo jiné těžké životní situaci. 

Jedna z výzkumných otázek společnosti Median, se kterými budu později pracovat, zní: 

„Které z následujících charitativních organizací/nadací jste přispěl(a) peněžní částkou 

                                                           
2 V českém kontextu se jedná o organizaci Charita Česká republika. 
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v posledních 12 měsících?“ Jednou z odpovědí, kterou mohli respondenti zvolit, je mimo 

jiné také Český svaz ochránců přírody, tedy organizace, která se zabývá ochranou a obnovou 

přírodního bohatství, ekologickou výchovou a podporou trvale udržitelného života (csop.cz, 

2017). Jejím prvotním poslání tedy není spojeno s pomocí lidem. Pojem charitativní 

organizace proto musíme v kontextu praktické části chápat širším způsobem, než jak byl 

výše definován – jako nestátní neziskovou organizaci, která se zabývá veřejně prospěšnou 

činností. 

1.2. Segmentace trhu 

Po předchozí kapitole zabývající se neziskovými organizacemi v této kapitole vymezím 

teoretický rámec strategie tržní segmentace. Vyložím základní pojmy a ukotvím téma 

v kontextu marketingové komunikace neziskových organizací. 

1.2.1. Marketing 

Marketing je multidimenzionální obor, který v sobě spojuje poznatky ekonomie, sociologie, 

psychologie, teorie masové komunikace a mnoha dalších disciplín. Jeden 

z nejvýznamnějších teoretiků oboru Philip Kotler popisuje marketing jako „sociální proces, 

při kterém jednotlivci a skupiny získávají to, co si přejí a co potřebují, prostřednictvím 

tvorby, nabídky a směny hodnotových produktů a služeb s ostatními.“ (Kotler, 2001, s. 24) 

Aktuální definice profesní organizace American Marketing Association (AMA), přijatá 

v červenci roku 2013 a nahrazující předchozí definici z roku 2004, říká o marketingu 

následující: „Marketing je aktivitou, souborem institucí a procesů pro tvorbu, komunikaci, 

doručování a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a 

společnost jako celek.“ Napříč odbornou literaturou najdeme velké množství různých definic 

marketingu sestavených různými autory, pro potřeby této práce si však vystačíme se dvěma 

výše uvedenými. 

Marketing bývá mylně spojován s čistě komerční podstatou (Bačuvčík, 2011: 17) a 

v řadě neziskových organizacích nepatří k tradičním činnostem. Přestože mezi marketingem 

ziskového a neziskového sektoru existují rozdíly, dva základní prvky marketingu jsou 

společné oběma sektorům – jsou jimi služba zákazníkovi a vzájemně výhodná směna 

(Hannagan, 1996: 28). Oproti komerčnímu sektoru se marketingové aktivity neziskové 

organizace nezaměřují pouze na ty, kteří spotřebovávají jejich produkty či služby, ale hlavně 

na ty, kteří jejich činnost financují a jsou ve většině případů rozdílní od spotřebitelů 

(Bačuvčík, 2011: 17). 
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Dalším omylem, kterému neziskové organizace při své činnosti často podléhají, je, že není 

třeba, aby komunikovaly své služby směrem k potenciální klientům. Ti si totiž často 

existenci organizace sami neuvědomují, ačkoliv by jejich služeb rádi využili, pokud by o 

nich věděli. Někdy je úkolem neziskové organizace nejen uspokojovat stávající poptávku, 

ale dokonce ji (podobně jako v ziskovém sektoru) aktivně iniciovat. Příkladem může být 

poskytovatel zdravotních služeb, který kromě možnosti nechat si vyšetřit mateřská znamínka 

komunikuje také hrozbu rakoviny kůže, pokud se lidé nenechají pravidelně kontrolovat. 

Marketing je pro neziskové organizace důležitý také z důvodu existence tržní konkurence. 

Ta se skládá ze dvou aspektů – různé organizace mohou poskytovat totožné služby 

totožnému okruhu klientů, ale především usilují o totožné zdroje financování (Bačuvčík, 

2011: 18). Trh3 neziskových organizací je velmi rozmanitý a činnosti (či poslání) konkrétní 

neziskové organizace nemusí uspokojovat filantropické potřeby každého potenciálního 

dárce, navíc ne každý takové potřeby vůbec má. Pro marketingové pracovníky neziskových 

organizací je proto důležité se právě na potenciální dárce zaměřit a směřovat své aktivity 

jejich směrem. Řešením tohoto problému může být použití strategie cíleného marketingu. 

Jedná se o postup, při kterém dochází k rozdělení trhu na tržní segmenty, ze kterých je poté 

vybrán jeden nebo více pro firmu (či neziskovou organizaci) nejvhodnějších. Pro každý 

z vybraných segmentů je pak určen a rozvíjen nejlepší marketingový přístup (Koudelka, 

2006, s. 209).  

1.2.2. STP model 

Jedním z přístupů strategického cíleného marketingu je model STP. Vznikl jako reakce na 

vývoj trhu a postupné převládání nabídky na poptávkou, kdy firmám přestalo stačit nabízet 

jeden identický výrobek všem zákazníkům, ale musely začít své produkty přizpůsobovat 

jejich individualizovaným touhám. Název modelu je zkratkou anglických slov segmentation 

(segmentace), targeting (zacílení), positioning (umístění). Model vychází z myšlenky, že trh 

se dá rozdělit na menší homogenní části (tržní segmenty), jejichž příslušníci sdílí podobné 

potřeby a přání, které jsou zároveň dostatečně odlišné od skupin ostatních (Postler, 2015, s. 

87). Firma podle vhodných kritérií trh rozdělí a vybere poté nejvhodnější segmenty, na které 

bude cílit. Po vybrání cílových segmentů určí, jaký produkt bude daným segmentům nejlépe 

vyhovovat a jak jeho existenci s jednotlivými segmenty nejlépe komunikovat.  

                                                           
3 „Trh je místo, kde se soustřeďuje a střetává nabídka s poptávkou. Je to prostor, kde si jednotlivé 
ekonomické subjekty vyměňují výsledky své činnosti“ (Postler, 2015: 98). 
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Ačkoliv je model primárně spojován s komerčním sektorem, neméně důležitý je i pro 

fungování neziskových organizací, kterým pomáhá zefektivnit způsob, jakým využívají své 

zdroje, a zvýšit pravděpodobnost, že se jim podaří dosáhnout jejich cílů (ať už se jedná o 

fundraisingové aktivity či zlepšování klientských služeb) (Masterson, Phillips, Pickton, 

2017, s. 135).  

V následující části se budu podrobněji zabývat jednotlivými fázemi STP modelu s důrazem 

na fázi segmentace, jelikož právě segmentace českého trhu je těžištěm praktické části práce. 

1.2.3. Segmentace 

Segmentace trhu je první fází STP procesu. Jedná se o „marketingovou techniku, s jejíž 

pomocí dělíme masový trh na jasně identifikované skupiny zákazníků, abychom mohli 

uspokojit jejich individuální potřeby“ (Kopecký, 2015, s. 87). Vzniknou tak oddělené 

segmenty zákazníků, které spojují určité společné znaky. Jejich poznání a pochopení firmě 

pomáhá porozumět a také předvídat reakce zákazníků daného segmentu na marketingové 

podněty (Tynan, Drayton, 1987).  

Existuje velkém množství různých kritérií, podle nichž je možné trh rozdělit, ne všechny 

jsou však relevantní pro konkrétní jednotlivý případ. Segmentační kritéria by měla být 

vybírána tak, aby vzniklé segmenty splňovaly následující charakteristiky: Segment je vnitřně 

homogenní – všichni členové jednoho segmentu nesou vzájemně dostatečně podobné znaky 

relevantní pro marketingovou strategii. Segmenty jsou zároveň vzájemně heterogenní – 

členové jednotlivých segmentů by měli být naopak v relevantních znacích vzájemně co 

nejrozdílnější. Segment musí být měřitelný a dostatečně významný – je třeba, aby bylo 

možné zjistit velikost daného segmentu. Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by možné ověřit, 

zda má segment dostatečný potenciál přinést profit a zda se k němu tedy vyplatí směřovat 

marketingové aktivity. Segment je dostupný – členové skupiny musí být dostatečně 

efektivně dosažitelní, a to jak po produktové stránce, tak po komunikační stránce. Náklady 

na tvorbu a udržení distribučních a komunikační cest nesmí být vyšší než předpokládaný 

profit. Zvolený segmentační přístup musí být funkční – je třeba, aby napomáhal tvorbě 

specifických marketingových mixů pro každý ze segmentů (Masterson, Phillips, Pickton, 

2017, s. 137-138). 
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Je třeba si uvědomit, že segmenty nejsou v čase stálé a postupně se proměňují. Je proto 

důležité průběžně kontrolovat, jestli se charakteristiky, projevy či velikost segmentu zásadně 

neproměnily a není třeba přizpůsobit strategii proběhlým změnám (Koudelka, 2006, s. 159). 

1.2.3.1. Segmentační kritéria 

Kritéria segmentace trhu (segmentační kritéria či segmentační proměnné) definuje Koudelka 

(2006, 160) jako „směry diferenciací/podobností mezi spotřebiteli […] sloužící k odkrývaní 

tržních segmentů. Zkoumáme, jak úspěšně daný směr, dané kritérium pomáhá vyjádřit 

z jedné strany homogenitu segmentu, z druhé naopak diferencovanost od dalších skupin 

spotřebitelů.“  

Jak již bylo uvedeno výše, směrů, kterými se při segmentaci trhu můžeme vydat, je mnoho. 

K definování vhodného segmentu je možné využít pouze jednu proměnnou, často je však 

vhodnější využít kombinaci několika proměnných. Aplikace jednoho kritéria totiž sice 

vytvoří z jednoho masového trhu více menších, ale vzniklé segmenty mohou stále být příliš 

široké a nedostatečně individualizované. Vždy je proto dobré vyzkoušet aplikaci několika 

různých kritérií a najít jejich nejvhodnější spojení (Masterson, Phillips, Pickton, 2017, s. 

138). 

Nejznámější hlediska segmentace budou rozebrána v následujících podkapitolách. Uvedené 

členění je převzaté z knihy Základy marketingu autorek Hany Bartošové a Petry Krajníkové. 

Geografický přístup 

Geografická kritéria rozdělují trh na základě geografického umístění zákazníků. Toto 

kritérium je mimo jiné důležité z hlediska distribučních cest. Rozdíly mezi segmenty mohou 

být zapříčiněny z globálního hlediska rozdílným klimatem, zvyky, tradicemi; z lokálního 

hlediska můžeme hledat rozdíly mezi velkými městy a vesnicemi (dostupnost služeb, úroveň 

znečistění). Zajímat nás může také počet obyvatel v regionu, hustota zalidnění, hospodářský 

ráz regionu, mobilita a další (Baines, Fill, Rosengren, 2017, s. 221).  

Demografický přístup 

Demografická kritéria patří spolu s geografickými k nejzákladnějším a nejvyužívanější 

segmentačním přístupům. Zahrnují proměnné jako je věk, pohlaví, rodinný status, velikost 

rodiny a počet dětí, fáze životního cyklu rodiny. Někteří autoři k nim přiřazují také 
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náboženství, etnikum a národnost, jiní tato kritéria vyčleňují zvlášť jako přístup 

etnografický4.  

Socioekonomický přístup 

Socioekonomický přístup se zaměřuje na koupěschopnost jedinců a strukturu jejich výdajů. 

Někdy bývá taktéž řazen mezi demografická kritéria5. Trh dělí na základě dosaženého 

vzdělání, zaměstnání, měsíčního příjmu jednice a domácnosti, sociálního statusu (zde je 

důležité nejen to, jakého sociálního statusu jedinec skutečně dosahuje, ale také to, jak sám 

sebe a své sociální zařazení vnímá). 

Psychografický přístup 

Psychografický přístup analyzuje jedincovy zájmy a záliby, názory, preference, aktivity a na 

základě těchto údajů popisuje jedincům životní styl6 a vzorce chování, které ovlivňují jeho 

nákupní chování a rozhodovací procesy (Baines, Fill, Rosengren, 2017, s. 221). Na rozdíl 

od předchozích přístupů, které vycházely hlavně z externích vlivů, se psychografický přístup 

zabývá čistě osobností jedince. 

V marketingu se využívá několik různých psychografických konceptů, jedním z nich je 

například koncept Values and Lifestyles (VALS), jehož úkolem je odhalovat motivace 

zákazníků pro jejich nákupní chování. Tento model, zohledňující také demografické a 

lifestylové aspekty, vychází z prací harvardského sociologa Davida Riesmana a psychologa 

Abrahama Maslowa, autora proslulé Maslowovy pyramidy potřeb (Yankelovich, Meer, 

2006, s. 3). Konzumenty rozděluje celkem do osmi skupin – inovátoři, myslitelé, důvěřiví, 

úspěšní, usilovní, zkoušející, výrobci, přeživší. Pro jejich rozdělení využívá dvou klíčových 

vlastností – motivace utvářející jejich spotřební chování (zda je motivuje možnost 

sebevyjádření, jejich ideály či úspěch) a zdrojů, které mají k dispozici (jejich výše určuje, 

jak moc si konzument může dovolit projevovat a uspokojovat svou motivaci) 

(strategicbusinessinsights.com).  

Psychologický profil respondentů je zjišťován také v rámci sběru agenturních dat MML-

TGI. Ta rozdělují respondenty do psychologických skupin podle míry, v jaké nesou 

                                                           
4 Srovnej Masterson, Phillips, Pickton: Marketing: An Introduction a Bartošová, Krajníková: Základy 
marketingu. 
5 Srovnej Masterson, Phillips, Pickton: Marketing: An Introduction. 
6 Životní styl (lifestyle) je „způsob života jednotlivce, který je vyjadřován jeho aktivitami, zájmy a názory. 
Životí styl odráží nejen společenskou třídu a osobnost člověka. Zobrazuje celý vzorec chování a vzájemného 
působení na okolí“ (Kotler, 2007: 321). 
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následující vlastnosti: stabilita/stabilita, extroverze/introverze, racionálnost/smyslovost, 

dominance/submisivita, aktivita/pasivita, svědomitost/nesvědomitost, 

přívětivost/nepřívětivost, rodinná přizpůsobivost/rodinná nepřizpůsobivost, 

maskulinita/feminita, usedlost/nevázanost (Median, 2017).  

Fyziografický přístup 

Fyziografický přístup zkoumá fyziologické vlastnosti jedince, a to jak po kvantitativní, tak 

po kvalitativní stránce. Zákazníky dělí podle výšky, váhy, obvodu pasu, velikosti nohy a 

dalších. Zaměřuje se ale také na celkový i dílčí zdravotní stav, kvalitu vlasů, typ pleti aj. 

Behaviorální přístup 

Přístup založený na vztahu konzumenta k produktu. Zákazníci jsou děleni podle jejich 

nákupního chování, podle toho, jaké produkty jakým způsobem nakupují a jak je poté 

využívají. Je zkoumána jejich připravenost ke koupi, frekvence nákupu, nákupní příležitosti, 

znalost produktů a značek, míra užívání. Znalost chování zákazníků je důležitým zdrojem 

informací týkajících se nových možností užití, designových vylepšení a vývoje, může také 

poukázat na nové možnosti expanze a zlepšení způsobů komunikace se zákazníky (Baines, 

Fill, Rosengren, 2017, s. 226). S její pomocí můžeme rozdělit trh podle toho, jaká kritéria 

při koupi jsou pro zákazníky nejdůležitější, do preferenčních kategorií – nejdůležitější může 

být nízká cena výrobku, vysoká kvalita, dostupný a pohotový servis, příhodný způsob 

distribuce, značka výrobku a s ní spojený sociální status a další (Bartošová, Krajníková, 

2011, s. 37). 

1.2.4. Targeting 

Targeting (zacílení) je druhou fází STP modelu, následující po identifikování jednotlivých 

tržních segmentů a vypracování jejich profilů ve fázi segmentace. Jedná se „proces 

hodnocení atraktivity a výběru tržních segmentů, kam vstoupit“ (Kotler, 2007, s. 457).  

Při cílení můžeme zvolit jeden z následujících čtyř přístupů: 

Nediferenciovaný přístup – mezi jednotlivými segmenty není jasně vymezená hranice a na 

všechny segmenty je nahlíženo jako na jeden velký masový trh s jednotnou marketingovou 

strategií. Tento přístup je velmi nákladný a nepříliš efektivní, využívá se proto hlavně 

v případech, kdy nelze definovat jednotlivé segmenty nebo mezi jednotlivými segmenty 

nejsou dostatečné rozdíly. 
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Diferenciovaný přístup – organizace cílí na několik tržních segmentů, které jsou pro ni 

nejzajímavější. Pro každý z nich sestavuje vlastní marketingovou strategii, která nejlépe 

osloví členy daného segmentu. Nevýhodou jsou velké počáteční náklady, které je třeba 

vynaložit k tvorbě několika marketingových plánů uspokojujících potřeby všech zákazníků. 

Koncentrovaný přístup (strategie tržní niky) – organizace se soustředí jen na velmi malý 

počet segmentů (případně pouze na jeden z nich.) Tento přístup je využíván firmami 

s omezenými zdroji k financování marketingové strategie, případně firmami, které nabízejí 

exkluzivní produkt, který osloví jen úzký okruh konzumentů. Používají ho především malé 

a začínající firmy. 

Individualizovaný přístup – marketingová strategie není tvořena ani tak pro jednotlivé 

segmenty, ale spíše pro jednotlivé zákazníky. Tento přístup je využíván zejména na B2B 

trzích7, případně u výrobků vysoce exkluzivních s velmi vysokou cenou, jelikož jen tak se 

může takto úzce cílený marketing firmě vyplatit (Baines, Fill, Rosengren, 2017, s. 237-238). 

Organizace by měla zvolit takový segment či segmenty, které splňují některé (ideálně 

všechny) z těchto charakteristik: zajišťují dostatečné současné a budoucí prodeje a profit; 

mají potenciál uspokojivě růst; nejsou přehnaně soutěživé; nemají příliš velké nebo obtížně 

překonatelné překážky vstupu na trh; vykazují existenci neuspokojených potřeb, které 

organizace dokáže uspokojit (Masterson, Phillips, Pickton, 2017, s. 151). 

1.2.5. Positioning 

Tržní positioning (umístění) je třetí a poslední fází STP modelu a „představuje vybudování 

konkurenční pozice produktu a vytvoření podrobného marketingového mixu“ (Kotler, 2007, 

s. 457). V rámci této fáze dochází k rozhodnutí, jak si organizace přeje, aby byla zákazníky 

vnímána, jakou pozici na trhu zaujme v porovnání s konkurencí, jakým způsobem budou 

zákazníci percipovat její produkty. 

Tržní positioning se skládá ze dvou aspektů – zaprvé jde o umístění produktu v rámci 

vybraného trhu (segmentu), zahrnující tvorbu marketingového mixu (jaký bude design 

produktu, kde se bude prodávat, jaká bude jeho cena apod.); zadruhé jde o umístění produktu 

v myslích spotřebitelů (budou produkt vnímat jako nudný a spolehlivý nebo vzrušující a 

exkluzivní?) (Masterson, Phillips, Pickton, 2017, s. 156). V rámci tohoto procesu je třeba 

                                                           
7 B2B trh jsou „všechny organizace nakupující výrobky a služby pro použití ve výrobě dalších výrobků a 
služeb nebo za účelem dalšího prodeje či nájmu se ziskem“ (Kotler, 2007: 362). 
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zjistit, co rozdílného od konkurence je firma schopná zákazníkovi nabídnout a dát mu tak 

důvod její produkt koupit. Je také důležité si uvědomit, které atributy produktu budou pro 

zákazníky těmi důležitými, a zaměřit se na ně, zatímco do méně významných atributů není 

třeba zásadněji investovat a ušetřené zdroje je možné využít tam, kde je to z hlediska 

marketingového mixu opravdu důležité (Baines, Fill, Rosengren, 2017, s. 241). 

1.2.6. STP neziskových organizací 

Motivace pro darování neziskovým organizacím mohou být různé. Světoznámý psycholog 

a psychoanalytik Sigmund Freud tvrdí, že skutečnou motivaci svého konání si 

neuvědomujeme ani my sami. Rozpoznat, co doopravdy motivuje dárce přispívat, může tedy 

být značně obtížné. Přesto lze určit několik základních stimulů, kterými se přispěvatelé 

mohou nechat vést (Nadace Via, 2003). Na prvním místě uveďme starost a potřebu pečovat 

o své okolí, naplňovat si tak své altruistické potřeby8. Dárcovství může být vnímáno jako 

určitá povinnost vůči těm, kteří na tom jsou (především nezaviněně) hůře než dárce. Potřeba 

darovat druhým někdy pramení také z pocitu viny (ať už je oprávněný či domnělý). 

Významným faktorem může být také tlak okolí – záleží na odolnosti konkrétního jednice, 

do jaké míry se mu podaří tomuto společenskému apelu odolat. Jako velmi silná motivace 

bývá uváděna osobní zkušenost. Dárci se často stávají například bývalí klienti sociálních 

služeb, vyléčení pacienti či příbuzní osob trpících nějakou závažnou chorobou (Bačuvčík, 

2011, s. 111-112). 

B. B. Schlegelmilch a A. C. Tynanová provedli ve Velké Británii rozsáhlý výzkum 

zkoumající, jak se liší dárci jednotlivých typů charitativních organizací. Respondenty 

nejprve rozdělili do osmi skupin podle toho, jakému typu charitativní organizace přispěli 

v posledních 6 měsících: organizace činná v oblasti sociální péče, mladistvých, umění a 

vzdělávání, mezinárodní pomoci, ochrany zvířat, ochrany životního prostředí, náboženské 

misionářské práce, medicíny a zdraví. Po zjištění segmentačních proměnných ze tří oblastí 

(demografická a psychografická kritéria, lifestyle) charakterizovali jednotlivé skupiny 

respondentů. Z jejich výzkumu vyplynulo, že mezi jednotlivými skupinami nejsou téměř 

žádné rozdíly. Jednotlivé druhy charitativních podle jejich zjištění soutěží o ty samé 

potenciální přispěvatele. Svou marketingovou strategii by tak měly buď zaměřit na celý 

                                                           
8 Altruismus je „mravní postoj, který upřednostňuje účely jiných, respektive společné účely před účely 
vlastními, nebo je klade na stejnou rovinu důležitosti“ (Blecha, 1998, s. 20). 
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segment velkých dárců, nebo dokonce zvolit strategii masového marketingu a cílit na celý 

trh (Schlegelmilch, Tynan, 1989, s. 127-134).  

V roce 2003 byl v Rakousku proveden jiný výzkum, který si kladl podobný cíl – zjistit co 

nejefektivnější způsob segmentace přispěvatelů neziskovým organizacím. Na rozdíl od 

předchozí práce byl tento výzkum zaměřen šířeji a nezabýval se pouze typem neziskové 

organizace – respondenti odpovídali na 4 okruhy otázek týkající se jejich dárcovských 

zvyků: jaký typ neziskových organizací podporují, jakým způsobem darují, kolik peněz a 

s jakou frekvencí. Dále byli dotazování na demografické a socioekonomické charakteristiky 

(věk, vzdělání, příjem, pohlaví, sociální třída a další). Oproti prvnímu uvedenému výzkumu 

zde autoři zaznamenali mezi respondenty signifikantní rozdíly, ze kterých vyvodili 

následující závěry: 

Poslání neziskové organizace by mělo být relevantní v životě dárce (např. děti jsou 

podporovány staršími lidmi, kteří si sami přejí se starat o děti); dárci často podporují 

organizace, z jejichž činnosti poté mohou sami profitovat (starší lidé budou pravděpodobněji 

podporovat neziskové organizace zabývající se poskytováním zdravotnické péče než mladí 

lidé, jelikož jejich služeb využijí v blízké době s větší pravděpodobností); nezisková 

organizace by měla od každé skupiny dárců žádat příspěvky v takové formě, která od dárce 

vyžaduje nejmenší námahu (manažer přispěje raději finančním obnosem, než aby věnoval 

organizaci svůj volný čas; student naopak raději zasvětí svůj volný čas dobrovolnické práci, 

než aby věnoval peníze ze svých omezených finančních zdrojů) (Srnka, Grohs, Eckler, 2003, 

s. 70-86). 

Segmentací přispěvatelů neziskovým organizacím se ve svých dílech věnovala celá řada 

dalších autorů. A. Sargeant v článku Charitable Giving: Towards a Model of Donor 

Behaviour shrnuje dosavadní výzkum a přiklání se k názoru, že pro marketingovou 

segmentaci trhu neziskových organizací jsou relevantní různá segmentační kritéria, důraz 

klade především na kritéria socioekonomická, demografická, behaviorální a psychografická 

(Sargeant, 1999, s. 216-228).  

Studium dostupné literatury ukazuje, že jednotlivé studie se neodlišují pouze ve výsledcích 

hledání nejvhodnějšího segmentačního přístupu, ale liší se také způsob navázání na 

přispívání neziskovým organizacím – některé studie se věnují výši daru, jeho frekvenci, další 
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se snaží charakterizovat dárce obecně, jiné se zaměřují na rozdíly mezi přispěvateli 

jednotlivým druhům neziskových organizací.  

1.2.7. Metody výzkumu trhu spotřebitelů 

Dříve než můžeme vůbec začít analyzovat trh a odkrývat jednotlivé tržní segmenty, musíme 

mít k dispozici dostatek informací o trhu a spotřebitelích, tedy data, která teprve poté 

můžeme začít zpracovávat. Organizace může získávat informace ze tří zdrojů – interních 

zdrojů organizace, marketingového zpravodajství a marketingového výzkumu (Kotler, 2007: 

400). 

Marketingový výzkum je chápán jako „funkce, která spojuje spotřebitele, zákazníka a 

veřejnost s marketingovým pracovníkem prostřednictvím informací užívaných k zjišťování a 

definování marketingových příležitostí a problémů, k tvorbě, zdokonalování a hodnocení 

marketingových akcí, monitorování marketingového úsilí a ke zlepšení pochopení 

marketingu jako procesu. Marketingový výzkum specifikuje požadované informace podle 

vhodnosti k řešení těchto problémů, vytváří metody pro sběr informací, řídí a uskutečňuje 

proces sběru dat, analyzuje výsledky a sděluje zjištěné poznatky a jejich důsledky“ (Přibová, 

1996, s. 13).  

Marketingový výzkum využívá mnoha přístupů, které lze dělit podle nejrůznějších kritérií. 

Členění dle účelu výzkumu na výzkum monitorovací (získávání informací o vnitřním a 

vnějším prostředí); explorativní (vysvětlení nejasných nebo neurčitých informací); 

deskriptivní (popis určitého jevu); kauzální (pochopení vzájemných vztahů a příčin); 

prognostický (predikce vývoje); koncepční (podání komplexního popisu trhu). Na základě 

způsobu získávání informací dělíme výzkum na sekundární (pracuje s již zveřejněnými 

údaji) a primární (dochází ke sběru nových informací od respondentů, měl by mu vždy 

předcházet výzkum sekundární). Podle povahy získávaných informací rozlišujeme výzkum 

kvantitativní (zjišťuje popisné měřitelné informace, odpovídá na otázku „kolik?“) a 

kvalitativní (zjišťuje příčiny, závislosti mezi jednotlivými skutečnostmi a subjekty, odpovídá 

na otázku „proč?“) (Kozel, 2006, s. 114-120). 

Při výzkumu trhu spotřebitelů požadované informace získáváme přímo či zprostředkovaně 

od konečných spotřebitelů, tedy nositelů primární poptávky. Ke sběru primárních dat se 

využívají následující tři základní metody výzkumu: dotazování, pozorování a experiment 

(Kozel, 2006, s. 137). 
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Dotazování je nejuniverzálnější a nejpoužívanější metodou, založenou na získávání 

odpovědí respondentů na zadané otázky. Může probíhat osobně, telefonicky, písemně či 

elektronicky; v jeden okamžik může být tázán jeden i více respondentů najednou (skupinový 

rozhovor) (Surynek, 2001, s. 80-81). Je důležité, aby výběr respondentů korespondoval 

s cílem a zaměřením výzkumu (Kozel, 2006, s. 141). 

Pozorování podává informace o chování lidí, jejich reakcích na měnící se podněty, 

interakcích s okolím. Na rozdíl od dotazování probíhá bez aktivního zapojení pozorovaného 

a zpravidla také bez přímého kontaktu s pozorovatelem (Kozel, 2006, s. 138). 

Experiment je metodou založenou na aktivním zapojení výzkumníka do průběhu výzkumu. 

Nedochází k pouhému pozorování skutečností, které nezávisle na nás existují, ale 

výzkumník do nich sám zasahuje, mění podmínky a prostředí a poté zkoumá, jaké nastanou 

reakce na provedené změny. Experiment může probíhat v přirozených podmínkách či 

v laboratorních podmínkách, ve kterých je sice jednodušší vyloučit externí neočekáváné 

vlivy, ale je také těžší zajistit, aby se zkoumané subjekty chovaly opravdu přirozeně 

(Surynek, 2001, s. 127-128). 

1.3. Shrnutí teoretické části 
V první části práce byl vyložen teoretický rámec pro následující praktickou část bakalářské 

práce. Předcházející kapitoly se zabývaly neziskovým sektorem, vztahem pojmů nezisková 

a charitativní organizace, byly uvedeny různé způsoby dělení neziskových organizací a 

jejich legislativní zakotvení. Představena byla také některá specifika marketingové 

komunikace neziskových organizací. Poté byl popsán marketingový STP model s důrazem 

na fázi segmentace a různá segmentační kritéria, která mohou být v praxi využívána; stručně 

byly vymezeny také zbylé dvě fáze, tedy targeting a positioning. Prezentovány byly závěry 

některých dosud provedených výzkumů zabývajících se segmentací dárců neziskovým 

organizacím. Závěr teoretické části byl věnován metodám výzkumu trhu.  

2. Praktická část 

V následující části bakalářské práce navážu na teoretický výklad podaný v předchozích 

kapitolách a provedu samotnou segmentaci českého trhu.  
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2.1. Cíle výzkumu a výzkumné otázky 
Cílem praktické části práce je zmapovat a analyzovat aktuální český trh rozdělený na 

skupinu přispívajících a skupinu nepřispívajících neziskovým organizacím, obě tyto části 

populace porovnat a najít nejvýznamnější rozdíly, kterými se od sebe skupiny odlišují. 

K dosažení daného cíle, s využitím poznatků z teoretické části, jsem stanovila následující 

výzkumné otázky: 

1. Ovlivňují demografické a socioekonomické proměnné to, zda a případně jakým 

způsobem přispívá jedinec neziskovým organizacím? 

2. Jaký je hodnotový systém přispěvatelů neziskovým organizacím a korespondují tyto 

hodnoty s hodnotami podporovanými a chráněnými neziskovými organizacemi 

(zdraví, ochrana dětí, životního prostředí apod.)? 

2.2. Metodologie 

Marketingový výzkum je komplexní proces skládající se z několika na sebe navazujících 

kroků. Jak vyplývá z teoretické části, existuje mnoho způsobů, jakými můžeme k výzkumu 

přistupovat a jaké metody a postupy můžeme využívat, přesto však existují určitá pravidla, 

která jsou všem správně provedeným výzkumům společná. Kozel ve svém díle Moderní 

marketingový výzkum vyčleňuje následující na sebe navazující a navzájem se podmiňující 

kroky: 

Přípravná etapa 

1. Definování problému, cíle výzkumu 

2. Orientační analýza situace 

3. Plán výzkumného projektu 

Realizační etapa 

4. Sběr údajů 

5. Zpracování shromážděných údajů 

6. Analýza údajů 

7. Interpretace výsledků výzkumu 

8. Závěrečná zpráva a její prezentace. 



21 
 

K dosažení cílů výzkumu bude provedena analýza sekundárních dat – ta nebyla sebrána 

přímo mnou, ale již předem sesbírána společností Median. Tento postup byl zvolen zejména 

proto, že při svém průzkumu společnost Median získává každý rok odpovědi od patnácti 

tisíc respondentů, při získávání primárních dat bych já sama nikdy nebyla schopná získat 

data od takto velkého a reprezentativního vzorku lidí. Využívání sekundárních dat je 

ekonomičtější a mnohdy také rychlejší variantou v porovnání s prováděním primárního 

sběru dat. Nevýhodou tohoto postupu je, že data nemusí mít potřebnou strukturu či relevanci, 

mohou být oproti aktuálnímu stavu zastaralá a nepřesná (Surynek, 2003, s. 23). 

Jelikož není reálné, abych v rámci bakalářské práce zkoumala trh přispěvatelů neziskovým 

organizacím s využitím všech existujících segmentačních přístupů a kritérií, budu 

v praktické části vycházet z poznatků získaných studiem dostupné literatury a shrnutých 

v teoretické části práce. Jak již bylo uvedeno, budu pracovat se sekundárními, již sebranými 

daty, budu tedy do značné míry omezena výzkumnými otázkami, které byly v rámci 

původního výzkumu položeny.  

Pro účely práce jsou respondenti filtrováni do svou skupin podle toho, zda v posledních 12 

měsících přispěli některé charitativní organizaci do dvou skupin: 

- Ti, kteří posledních 12 měsících některé charitativní organizaci přispěli. 

- Ti, kteří v posledních 12 měsících žádné charitativní organizaci nepřispěli. 

Po zanalyzování dostupných informací budou představena nejdůležitější zjištění, ke kterým 

jsem při zpracovávání dat dospěla. Každý dílčí výstup bude podrobně vysvětlen a podložen 

údaji, na základě kterých jsem k němu dospěla. 

2.3. MML-TGI data 

Market Media Lifestyle – Target Group Index (MML-TGI) je kontinuální výzkum 

spotřebního chování, mediální konzumace a životního stylu, který v České republice provádí 

od roku 1996 společnost Median, s. r. o. Dotazování probíhá nepřetržitě po celý rok, aktuální 

data jsou poskytována každé čtvrtletí. Data jsou získávána s využitím kvantitativního 

výzkumu, který umožňuje získávání velkého počtu dat v relativně krátké době. Výzkum je 

prováděn za pomoci standardizovaného dotazníku obsahujícího otázky s uzavřenými 

odpověďmi. U některých otázek respondent označuje všechny vhodné odpovědi, u jiných 

vybírá ze stanovených dopovědí tu nejvhodnější. Dotazování je prováděno ve dvou formách 

– buďto jako osobní dotazování respondenta tazatelem či ve formě samovyplňování 
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elektronického dotazníku respondentem. Každý rok jsou sebrána data od patnácti tisíc 

respondentů ve věku 12 až 79 let na území celé České republiky (median.cz, 2006). 

Výzkum shromažďuje údaje o více než 300 kategoriích spotřebitelských výrobků a služeb a 

3 000 jednotlivých značkách. Dotazník se skládá z velmi široké škály otázek, zahrnuje 

základní demografické a socioekonomické údaje o respondentovi, zkoumá je psychologický 

profil, zabývá se nákupním chováním, znalostí značek, konzumací mediálního obsahu, 

sestavuje žebříček jeho názorů a hodnot. Díky takto širokému okruhu pokládaných otázek a 

zároveň vysokému počtu respondentů výzkum poskytuje komplexní obraz českého trhu.  

Společnost Median je vlastníkem licence Target Group Index poskytované britskou 

výzkumnou agenturou Kantar Media, která je původním tvůrcem výzkumu. Tento výzkum 

probíhá kromě České republiky v mnoha dalších zemích světa. Společná licence zajišťuje, 

že ačkoliv je výzkum vždy upraven na míru danému státu a jeho trhu, jádro výzkumu (tzv. 

TGI Core) zůstává ve všech verzích stejné, což umožňuje mezinárodní srovnávání 

vybraných otázek (mediaguru.cz, 2019). 

V mé bakalářské práci budou s laskavým svolením společnosti Median využita data za první 

až čtvrtý kvartál roku 2017, konkrétně data sebíraná mezi 9. lednem 2017 a 17. prosincem 

2017. 

2.4. Způsob analýzy dat 

Ze všech sebraných dat byly za pomoci analytického programu Data Analyzer vytvořeny 

jednotlivé analýzy zkoumající trh přispěvatelů neziskovým organizacím z několika různých 

úhlů. Analýzy byly vypracovány za účelem zjištění závislostí mezi jednotlivými odpověďmi 

respondentů. Odhalení vztahů mezi odpověďmi a jejich vzájemné podmiňování poté sloužilo 

jako základ pro segmentaci respondentů. 

Jelikož cílem práce je určit vztahy mezi velkým množstvím nejrůznějších proměnných, byla 

k jeho dosažení využívána především vícerozměrná analýza. Ta díky vazbě každé proměnné 

s každou umožňuje vyvodit z velkého množství proměnných obecné vývody a závěry. Mezi 

nejpoužívanější metody vícerozměrných statistických analýz patří faktorová analýza, s jejíž 

pomocí lze identifikovat faktory, které podmiňují seskupování proměnných do celků, které 

k sobě nějakým způsobem patří, či shluková analýza, která identifikuje celé shluky faktorů, 

které rozdělují populaci na menší skupiny, jenž se právě díky rozdílnosti určujících faktorů 

navzájem vylučují (Surynek, 2001: 147). 
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Výstupem jednotlivých analýz byly tabulkové soubory, které kromě numerický údajů 

obsahovaly také tzv. znaménkové schéma zjednodušující orientaci ve velkém množství 

údajů a napomáhající odhalit významné odchylky, které jsou základem úspěšné segmentace. 

V následující části práce budou slovně popsána nejdůležitější zjištění vyplývají 

z numerických údajů. Pro lepší znázornění budou ve vhodných případech závěry doplněny 

grafy znázorňujícími hůře uchopitelné číselné statistické údaje. 

2.5. Výzkumná zjištění 

Výzkumné zjištění č. 1: Pro přispěvatele charitativním organizacím je důležité, jak je 

vnímají druzí. 

Několik zkoumaných zdrojů uvádělo jako jednu z možných motivací dárců vnímaní dárce 

okolím a touhu vypadat v očích ostatních co nejlépe. Z analyzovaných dat opravdu 

vyplynulo, že to, jak je vnímají druzí, je pro přispěvatele důležitější než pro ty, kteří 

charitativním organizacím nepřispívají. Nepotvrdilo se však, že by přispěvatelé snadněji 

podléhali vnějšímu tlaku svého okolí. 

 

Graf 1: „Velmi dám na mínění druhých.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 

4. kvartál 2017, grafika – autorka  

Pro lidi, kteří přispívají neziskovým organizacím, je mínění druhých důležitější než pro ty, 

kteří jim nepřispívají. Ačkoli rozdíly mezi těmi, kteří uvedli, že na mínění druhých dají určitě 

nebo spíše, nejsou tak velké (27,6 % přispěvatelů a 26,6 % nepřispěvatelů), více než 

pětiprocentní rozdíl nalezneme mezi těmi, kteří na mínění druhých určitě nebo spíše nedají 

(28,5 % přispěvatelů a 33,8 % nepřispěvatelů).  
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Graf 2: „Jak je pro mě důležité být váženým člověkem/mít postavení?” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & 

Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Respondenti měli v jedné z otázek na škále od jedné do devíti určit, jako moc je pro ně 

důležité být váženým člověkem či mít postavení. Na první tři příčky důležitosti toto umístilo 

44,1 % dárců, ale téměř o 4 % méně nedárců. Naopak jednu ze tří nejnižších příček obsadila 

váženost a dobré postavení u 16,8 % z těch, kteří charitativním organizacím nepřispěli, ale 

pouze u 15,4 % přispěvatelů.  

 

Graf 3: „Je důležité, aby si moje rodina myslela, že se mi daří.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – 

TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Podobná tendence se také ukazuje, pokud zkoumáme, jak je pro respondenty důležité, co si 

o jejich životě a tom, jak se jim daří, myslí jejich rodiny. Jako určitě či spíše důležité to 

uvedlo 41,5 % přispěvatelů, ale pouze 39,6 % nepřispěvatelů. Naopak pro 25,5 % 
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nepřispěvatelů to důležité spíše nebo určitě není, zatímco mezi přispěvateli jde pouze o 

20,9 % respondentů. 

 

Graf 4: „Snadno se nechám ovlivnit míněním druhých.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. 

kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Jak vyplynulo z předchozích výzkumných otázek, mínění ostatních je pro přispěvatele 

charitativním organizacím důležitější než pro ty, kteří nepřispívají. Pokud se však zajímáme 

o ovlivnitelnost míněním druhých, dojdeme ke zjištění, že ovlivnitelnějšími jsou ti, kteří 

charitativním organizacím nepřispívají. Pro přispěvatele je tedy mínění ostatních podstatné, 

ale méně snadno mu podléhají. 

Výzkumné zjištění č. 2: Pro dárce charitativním organizacím je důležitá víra a 

křesťanské hodnoty. 

V posledních 12 měsících přispěl na charitu více než každý druhý věřící člověk – některé 

z charitativních organizací přispělo konkrétně 51,2 % lidí, kteří sami sebe považují za 

věřícího člověka. Ze skupiny nevěřících Čechů přispěl jen každý třetí – alespoň jeden dar 

věnovalo pouze 33,7 % z nich. Pro dárce jsou také velmi důležité křesťanské hodnoty a 

častěji je považují za obecně platné a nadčasové. 
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Graf 5: „Křesťanské zásady mají trvalou platnost.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 

2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Přispěvatelé charitativním organizacím v signifikantně větší míře věří, že křesťanské zásady 

mají trvalou platnost – určitě je o tom přesvědčeno 18 % přispěvatelů (oproti 12,8 % 

nepřispěvatelům) a spíše si to myslí 26,2 % přispěvatelů (oproti 20,5 % nepřispěvatelů).  

Výzkumné zjištění č. 3: Na charitu nejvíce přispívají lidé v menších moravských 

obcích. 

Ze sebraných dat vyplývá, že nejvíce přispěvatelů se rekrutuje z jihomoravského a 

severomoravského regionu, nejméně pak z Jižních a Středních Čech. Rozdíly mezi 

jednotlivými regiony jsou značné, Moravané tvoří dohromady téměř 42 % ze všech dárců, 

zatímco zbylých 58 % dárců se rozdělí mezi šest českých regionů. Čtvrtina všech dárců 

obývá obce o s 1000 až 4999 obyvateli. Nejsilněji je segment dárců zastoupen v menších 

moravských obcích do 5000 obyvatel. 
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Graf 6: „V jakém regionu se nachází vaše bydliště?” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. 

kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Při pohledu na složení skupiny dárců z geografického hlediska zjistíme, že nejvíce z nich 

obývá dva moravské regiony – 23 % dárců žije na Jižní Moravě, 19 % na Severní Moravě. 

Mezi 10 a 12 % přispěvatelů žije v Praze, Východních, Severních a Západních Čechách. 

Nejméně z nich obývá jihočeský region (pouhých 6 %) a středočeský region (8 %).  

 

Graf 7: „Velikost místa bydliště.“  Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. 

kvartál 2017, grafika – autorka 
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Přispěvatelé charitativním organizacím jsou téměř rovnoměrně rozděleni s ohledem na 

velikost místa jejich bydliště a nelze najít žádnou spojitost mezi růstem velikosti bydliště a 

změnou počtu přispívajících. Nejvíce dárců obývá obce s počtem obyvatel mezi 1 000 a 

4 999 (celkem 24 %), přes 20 % bydlí ve městech nad 20 000 a 100 000 obyvatel. Nejméně 

atraktivní jsou malé obce do 1 000 obyvatel a středně velké obce mezi 5 000 a 19 999 

obyvateli (obývané shodně 17 % dárců). 

Výzkumné zjištění č. 4: Přispěvatelé na charitu se nadprůměrně zajímají o životní 

prostředí. 

 Oproti obecné populaci jsou dárci mnohem citlivější na témata týkající se životního 

prostředí a ochrany přírody. Nejen, že se o tato témata zajímají, ale jsou také ochotni dělat 

ústupky a pozměnit svůj životní styl, aby dalšímu poškozování životního prostření aktivně 

bránili. Mnohem pravděpodobněji budou ve své domácnosti recyklovat odpad. Ve srovnání 

se zbytkem populace častěji sympatizují s různými ekologickými hnutími. 

 

Graf 8: „Zajímám se o stav životního prostředí.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 

2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Segment dárců se mnohem více zajímá o stav životního prostředí. Téma životního prostředí 

je relevantní pro 56,5 % dárců, ale pouze pro 37,5 % z těch, kteří charitativním organizacím 

nepřispívají. Nezájem o stav životního prostředí projevuje pouhých 11 % dárců, mezi 

nepřispěvateli jde o dvojnásobek. 
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Graf 9: „Jako jednotlivec mohu přispět ke zlepšení stavu životního prostředí.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media 

& Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Podporovatelé charitativních organizací jsou ve větší míře přesvědčení, že oni sami svým 

chováním mohou přispět ke zlepšení stavu životního prostředí a aktivně se tak podílet na 

jeho ochraně. Smysl ve snaze svým chováním zlepšit stav životního prostředí vidí 73 % 

přispívajících oproti 56 % nepřispívajících. 

 

Graf 10: „Jsem připraven(a) dělat životně stylové kompromisy ve prospěch životního prostředí.” Zdroj: Data – MEDIAN, 

Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Kromě toho, že segment přispěvatelů věří, že svým chováním může změnit stav životního 

prostředí, je také připravenější měnit svůj životní styl v jeho prospěch. Dělat lifestylové 

kompromisy za účelem zlepšení stavu životního prostředí je ochotných 44 % segmentu, 
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v segmentu nepřispívajících je to pouze 35 %. Naopak procento nepřipravených dělat 

ústupky je vyšší mezi nepřispívajícími – jedná se o 28 % oproti 16 % mezi přispívajícími.  

 

Graf 11: „Vědomě se snažím recyklovat.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 

4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Dárci však nejsou pouze připraveni měnit své zvyky ve prospěch životního prostředí. V 

odpovědích na výrok „Vědomě se snažím recyklovat“ můžeme vypozorovat nápadně větší 

snahu a ochotu přispěvatelů charitativním organizacím zakomponovat recyklování do svého 

běžného života – téměř 72 % z nich odpovědělo, že se určitě (33 %) nebo spíše (39 %) snaží 

recyklovat a jen pouhá 2 % zvolila odpověď „určitě ne“. Co se týká nepřispívajících, „určitě 

ano“ odpovědělo 22 % a „spíše ano“ 32 %, kladnou odpověď jich tedy zvolilo o 18 % méně. 

Určitě se nesnaží recyklovat 7 %. Snaha recyklovat je tedy u dárců signifikantně větší než u 

těch, kteří na charitu nepřispívají. 
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Graf 12: „Sympatizuji s ekologickými hnutími.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 

2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Přispěvatelé charitativním organizacím častěji sympatizují s ekologickými hnutími. Rozdíl 

mezi těmi, kteří přispívají a kteří ne, zde však není tak markantní jako v ostatních aspektech 

jejich vztahu k ekologii a životnímu prostředí. S ekologickými hnutími sympatizuje celkem 

34,5 % dárců a o jedno procento méně nedárců. Antipatie k ekologickým hnutím pak cítí 

27 % dárců a 29 % nedárců.  
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Výzkumné zjištění č. 5: Lidé s vyšším vzděláním častěji přispívají charitativním 

organizacím. 

 

Graf 13: „Nejvyšší dosažené vzdělání přispívajících.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. 

kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Na charitu přispívají častěji lidé s vyšším vzděláním. Zatímco lidé bez maturitního vzdělání 

převládají mezi těmi, kteří charitativním organizacím nepřispívají (jedná se celkem o 61,6 

% segmentu nepřispívajících), mezi přispěvateli převládají lidé s maturitním a vyšším 

vzděláním, kteří jsou v segmentu přispívajících zastoupeni 57,7 %. Vysokoškolsky vzdělaní 

lidé tvoří téměř jednu pěti dárců, mezi nedarujícími je jich pouhá jedna desetina. 
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Graf 14: „Nejvyšší dosažené vzdělání nepřispívajících.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. 

kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Pokud bychom zkoumali jednotlivé stupně vzdělání a jaký podíl lidí z každého stupně 

vzdělání charitativním organizacím přispívá, zjistili bychom, že nejvyšší procento 

přispěvatelů se nachází mezi vysokoškolsky vzdělanými lidmi, kteří dosáhli magisterského 

stupně nebo se připravují na vědeckou činnost – na charitu přispívá 57,8 % z nich. 

Nadpoloviční většina dárců se nachází také mezi lidmi s vyšším odborným vzděláním. 

Naopak nejnižší zastoupení dárců je mezi lidmi bez vzdělání nebo s nedokončeným 

vzděláním – zde přispívá pouhých 15,2 % segmentu; následují jedinci se základním 

vzděláním, z nichž přispívá 24,9 %.  

Výzkumné zjištění č. 6: Psychologický profil přispívajících a nepřispívajících se liší. 

Při porovnání jednotlivých vlastností, tvořících v databázi MML-TGI psychologický profil 

respondenta, lze nalézt mezi segmentem přispívajících a nepřispívajících značné rozdíly.  

Pravděpodobnost, že jedinec bude přispívat na charitu, roste s tím, jak se zvyšuje jeho 

hodnocení míry své aktivity, dominance, extraverze, rodinné přizpůsobivosti, stability a 

svědomitosti. Naopak klesá se zvyšující se maskulinitou a usedlostí. Nejvyšší procento 

přispívajících z hlediska racionálnosti a přívětivosti je pak těmi, kteří nabývají středních 

hodnot těchto dvou vlastností. 
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Graf 15: „Aktivita.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 

Procento přispívajících se rychle zvyšuje s rostoucí mírou aktivity. Zatímco mezi 

nejpasivnější částí populace je pouze 15,4 % dárců, mezi lidmi s třemi nejvyššími hodnotami 

míry aktivity je více než polovina dárců. Nejaktivnější skupina přispívá celkem z 54,2 %. 

 

Graf 16: „Dominance.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 
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Poměrná část přispívajících roste také se zvyšující se dominancí. Změna zde není tak 

signifikantní jako u předchozí vlastnosti, nejvyšší nárust nastává mezi první až čtvrtou 

nejmenší mírou dominance (celkem o 16,1 %), poté pomalu stagnuje. Nejsubmisivnější 

skupina přispívá z 24,1 %, nejdominantnější z 45,7 %. 

 

Graf 17: „Extraverze.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 

Procento dárců se zvyšuje s rostoucí mírou extraverze. Mezi nejintrovertnějšími lidmi je 

22,7 % dárců, mezi nejextrovertnějšími 49,2 %. 
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Graf 18: „Maskulinita.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 

Pravděpodobnost, že jedinec přispěje neziskové organizaci, naopak klesá s rostoucí 

maskulinitou. Více přispívajících než nepřispívajících je pouze mezi těmi, kteří vykazují 

zcela nejmenší míru maskulinity. Počet přispívajících ku počtu nepřispívajících poté setrvale 

klesá až k pouhým 16 % dárců mezi jedinci s nejvyšší mírou maskulinity. 

 

Graf 19: „Přívětivost.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 
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Co se týká přívětivosti, nejvíce dárců nejdeme mezi středními hodnotami míry přívětivosti. 

Zcela nejvyšší procento přispívajících je mezi těmi, kteří zvolili sedmou nejvyšší míru 

přívětivosti (53,7 %).  

 

Graf 20: „Racionálnost.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 

Zastoupení dárců v segmentech určených mírou racionálnosti osciluje mezi 22,7 % a 44,6 %. 

Nejvyšší hodnot opět nabírá ve střední části grafu a poté se na obě strany snižuje. 

 

Graf 21: „Rodinná přizpůsobivost.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. 

kvartál 2017, grafika – autorka 
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S rostoucí mírou rodinné přizpůsobivosti roste také poměr počtu dárců ku počtu nedárců. 

Nejvíce dárců najdeme mezi hodnotami 7 a 8 (50,5 % a 50,6 % přispívajících)9. 

 

Graf 22: „Stabilita.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 

Měnící se míra stability nemá zásadní vliv na procento přispívajících. Malý propad 

nalezneme u nejlabilnější části populace, ale hodnoty jsou téměř rovnoměrně rozvržené mezi 

všechny skupiny. 

                                                           
9 Míru „10“ nezvolil dostatečně reprezentativní vzorek respondentů, údaje by tak mohly být zavádějící a 
nejsou proto v grafu vůbec zahrnuté. 
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Graf 23: „Svědomitost” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 

Svědomitější lidé častěji přispívají na charitu. Mezi sedmou a desátou nevyšší mírou 

svědomitosti je nadpoloviční většina přispěvatelů. Nejméně jich najdeme ve skupině třetích 

nejméně svědomitých lidí (14,2 %). 

 

Graf 24: „Usedlost.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, 

grafika – autorka 
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Nejméně usedlí lidé v největší míře přispívají charitativním organizacím. Přispívá jich 

celkem 48,4 % oproti pouhým 22,2 % mezi nejusedlejšími lidmi. 

Výzkumné zjištění č. 7: Dárci kladou vyšší nároky na stát a společnost. 

Přispěvatelé neziskovým organizacím jsou ve srovnání s nepřispěvateli kritičtější ke státu a 

společnosti a ve větší míře na ně přenášejí odpovědnost za životy jednotlivců. Jsou ve větší 

míře nespokojení s tím, co naše společnost dělá pro staré či zdravotně postižené lidi a větší 

důraz kladou také na roli státu při zabezpečování obstojné životní úrovně pro všechny své 

občany.  

 

Graf 25: „Naše společnost toho dělá málo pro staré a postižené lidi.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle 

– TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Více než polovina přispěvatelů charitativním organizacím (54,4 %) je přesvědčena, že toho 

naše společnost dělá málo pro staré a zdravotně postižené lidi (určitě ano si myslí 19,7 % a 

spíše ano 34,7 %). Mezi nepřispívajícími je to o 5,1 % méně. Že toho naše společnost dělá 

dostatek si myslí 13,6 % přispívajících oproti 18,6 % nepřispívajících. 
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Graf 26: „Stát by měl zabezpečit přijatelnou životní úroveň pro každého.” Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & 

Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2017 až 4. kvartál 2017, grafika – autorka 

Že by stát měl být odpovědný za zajištění přijatelné životní úrovně pro všechny si ve větší 

míře myslí dárci charitativním organizacím – určitě ano či spíše ano uvedlo 60,7 % 

segmentu, spíše ne či určitě ne 10,8 %. Nepřispěvatelé toto od státu čekají v 55,1 % případů, 

za úkol mu to naopak neklade 17,1 % z nich. 

2.6. Diskuze 
Ve výzkumu jsem porovnávala segment lidí přispívajících a nepřispívajících neziskovým 

organizacím charitativního typu. Stejně jako ze studia odborné literatury i z provedených 

analýz vyplynulo, že pro segmentaci trhu neziskových organizací je relevantních více 

segmentačních přístupů – významné rozdíly mezi oběma segmenty byly odhaleny za pomoci 

přístupu geografického, socioekonomického, psychografického. Důraz byl kladen na 

srovnání hodnotového žebříčku obou skupin. 

Segment přispěvatelů je silněji zastoupen na Moravě než v Čechách, nejvíce přispěvatelů 

žije v moravských obcích o velikosti mezi 1000 a 4999 obyvateli. Pokud by se tedy 

nezisková organizace chystala spustit nějakou geograficky omezenou komunikační kampaň 

či uspořádat charitativní benefici nebo sbírku, bylo by vhodné zaměřit se především na 

moravské regiony a menší obce do 5000 obyvatel. 

Dárci se častěji rekrutují ze skupiny věřících lidí a jsou pro ně v porovnání s nedarujícími 

lidmi důležitější křesťanské hodnoty a jejich zachování. Převaha věřících je v souladu 
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s předchozím výzkumným zjištěním, že nejvíce přispěvatelů žije na Moravě. Z dostupných 

dat společnosti Median totiž vyplývá, že obyvatelé Moravy jsou z větší části věřící než 

obyvatelé Čech. 

Z výzkumu vyplývá, že na přispívání má vliv také vzdělání – vzdělanější lidé jsou dárci 

častěji než lidé s nižším vzděláním. Co se týká psychologických profilů příslušníků 

jednotlivých skupin, byly mezi nimi nalezeny zásadní rozdíly. Ukázalo se, že 

pravděpodobnost přispívání neziskovým organizacím stoupá s rostoucí mírou aktivity, 

dominance, extraverze, rodinné přizpůsobivosti, stability, svědomitosti, feminity a 

nevázanosti. 

Zkoumaná literatura často upozorňovala na důležitost společných hodnot zastávaných jak 

dárcem, tak neziskovou organizací. Při srovnání hodnotového žebříčku darujících a 

nedarujících se ukazuje, že pro dárce jsou opravdu důležité podobné hodnoty, jaké se snaží 

chránit a podporovat neziskové organizace. Přispěvatelé se velmi zajímají o osud životního 

prostředí a recyklaci, je pro ně důležitá hodnota stáří a to, aby o ně bylo ve stáří nebo v tíživé 

zdravotní situaci dostatečně postaráno. 

Bačuvčík jako jednu z motivací darovat uváděl tlak okolí na dárce. Z provedeného výzkumu 

vyplynulo, že pro dárce je důležité, jak je vnímá jejich okolí a jak jsou ve společnosti 

uznávaní. Na rozdíl od nedarujících se však míněním druhých nedají tak snadno ovlivnit. 

Pro neziskové organizace je tedy vhodnější komunikovat dárcovství jak činnost, která 

člověku přinese uznání a společenskou vážnnost, než činnost, kterou by měl člověk dělat, 

protože to dělají i ostatní a/nebo se to od člověka očekává. 

Neziskové organizace by měly cílit své marketingové aktivity především na segment 

stávajících dárců, protože jak uvádí Norton, pravděpodobnost, že neziskové organizaci 

přispěje stávající dárce je desetkrát vyšší, než u nově oslovených lidí (Norton, 2003: 4/4). 

Pro rozšiřování dárcovské základny je ale důležité směřovat část svého úsilí také mezi 

segment dosud nepřispívajících. 

Při svém výzkumu jsem byla do značné míry limitována předem danými výzkumnými 

otázkami, jejichž formulace nebyla vždy zcela přesná. Jak bylo uvedeno již v teoretické 

části, musela jsem se vypořádat s definičním problémem pojmu „charitativní organizace“. 

Společnost Median tento pojem využívá z mnohem širším smyslu, než je jeho běžná 
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definice, výraz charitativní organizace lze proto v tomto případě zaměnit za pojem nezisková 

organizace.  

Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala tématem segmentace českého trhu na základě příspěvků 

neziskovým organizacím. Toto téma bylo zvoleno, jelikož setrvale klesá počet přispěvatelů 

neziskovým organizacím a pro neziskové organizace je tak klíčové správně zacílit své 

marketingové a fundraisingové aktivity, aby mohly získat dostatečné prostředky pro svou 

činnost. K tomu může mimo jiné pomoci právě správně a efektivně provedená segmentace 

trhu. 

Práce v teoretické části představila příbuzné pojmy neziskový sektor, nezisková organizace 

a charitativní organizace. Poté se zaměřila na neziskové organizace, jejich členění, právní a 

ekonomicko-hospodářské zakotvení a v neposlední řadě také na pojem fundraisingu a 

individuální formy dárcovství. Dále byly vyloženy základní pojmy týkající se marketingu a 

marketingové komunikace. Podrobně byl popsán model STP a jeho jednotlivé etapy 

(segmentace, targeting, positioning), důraz byl kladen především na fázi segmentace a 

jednotlivé segmentační přístupy. Práce se zabývala specifiky marketingové komunikace 

neziskových organizací a důležitostí její správné exekuce. Na základě dostupné odborné 

literatury bylo vyloženo, která segmentační kritéria se v dosavadních výzkumech ukázala 

jako nejvhodnější a jaké jsou dosud zjištěné motivace dárců neziskovým organizacím. 

Konec teoretické části byl věnován výzkumu trhu a jednotlivým výzkumným metodám. 

V praktické části byl proveden výzkum českého trhu na základě příspěvků neziskovým 

organizacím. Využívána byla sekundární data sesbíraná společností Median. Segmentace 

byla provedena za pomoci analýzy MML-TGI dat. Z teoretické části vyplývalo, že pro 

segmentaci je možné zvolit kterýkoliv segmentační přístup, což se v praktické části také 

potvrdilo. Mezi segmenty lidí přispívajících a nepřispívajících byly odhaleny významné 

rozdíly, které jsou podkladem pro úspěšnou tržní segmentaci. Důraz byl kladen především 

na rozdíly v hodnotovém žebříčku. Výsledky výzkumu hodnotových postojů jsou v souladu 

se zjištěními z teoretické části práce, že lidé přispívají hlavně neziskovým organizacím, které 

jsou jim hodnotově blízké. 

Při provádění výzkumu jsem byla limitována využitím již sesbíraných sekundárních dat. 

Musela jsem se proto odchýlit od původní teze a nevěnovala jsem se segmentaci skupiny 
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přispěvatelů na základě výše jejich příspěvku. Pro dalším výzkum bych proto doporučovala 

provést sběr primárních dat a segmentaci podle výše příspěvku. Vhodné by také bylo zaměřit 

se na segmentaci dle typu neziskové organizace, které je přispíváno. V dotazníku společnosti 

Median byly zastoupeny tři druhy neziskových organizací, z toho nezisková organizace 

věnující se životnímu prostředí byla pouze jedna, MML-TGI data se proto k tomuto účelu 

nedala využít. 

Summary 

This bachelor thesis dealt with the topic of the segmentation of the Czech market based on 

contributions to NGOs. This topic had been chosen as the number of contributors to NGOs 

steadily decreasing, and it is crucial for NGOs to properly target their marketing and 

fundraising activities in order to obtain sufficient resources to finance their activities. Among 

other things, correct and efficient market segmentation can help to achieve this. 

The thesis in the theoretical part introduced related terms of non-profit sector, non-profit 

organization and charitable organization. Subsequently it focused on NGOs, their division, 

legal and economic establishment and last but not least the concept of fundraising and 

individual forms of donations. Furthermore, the basic terms concerning marketing and 

marketing communication were explained. The STP model and its individual phases 

(segmentation, targeting, positioning) were described in detail, with emphasis on the 

segmentation phase and different segmentation approaches. The paper dealt with the 

specifics of marketing communication of the NGOs and the importance of its proper 

execution. Based on the available literature, it was explained which segmentation criteria 

proved to be the most suitable in previous researches and what are the donors' motivations 

to donate to NGOs. The end of the theoretical part was dedicated to market research and 

individual methods in use. 

In the practical part, a research on the Czech market was conducted on the basis of 

contributions to the NGOs. The secondary data collected by the company Median was used. 

Segmentation was performed using MML-TGI data analysis. The theoretical part implied 

that any segmentation approach can be chosen for segmentation, which was also confirmed 

in the practical part. Significant differences have been revealed between the contributing and 

non-contributing that underpin successful market segmentation. Emphasis was laid mainly 

on differences in the system of values. The results of the research of values are consistent 
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with the findings from the theoretical part of the thesis - People contribute mainly to those 

NGOs that are close to their set of beliefs.  

During the research, I was limited to the use of secondary data that were already collected. 

Hence, I had to divert from the original thesis and was unable to devote myself to 

segmentation of the group of donors based on the amount of their contribution. For further 

research, I would therefore recommend collecting primary data and segmentating according 

to the amount of the contribution. Also, it would be appropriate to focus on segmentation by 

the type of NGO to which a contribution is made. There were three types of nonprofit 

organizations represented in the questionnaire by the company Median, furthermore only 

one of those three was a non-profit type of environmental organization, so MML-TGI data 

could not be used for this purpose. 
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