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Abstrakt 

 

Název:  Marketingový výzkum nákupního chování sportovců během pandemie 

Covid-19 

 

Cíle:  Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, jak pandemie 

onemocnění Covid-19 ovlivnila nákupní chování sportovců a jejich 

sportovní aktivitu. Dále pozoruje také přesun nákupů sportovních 

produktů a přemístění sportovních aktivit do online prostředí. 

 

Metody:  V této bakalářské práci je použita kvantitativní výzkumná metoda, 

konkrétně elektronická forma dotazování. Na základě výsledků, které 

ze sesbíraných dat vyplývají, jsou následně porovnávána především 

dvě období: období jednoho roku před propuknutím onemocnění 

Covid-19 v ČR a období jednoho roku po propuknutí onemocnění 

Covid-19 v ČR. 

 

Výsledky:  Na základě dat, získaných z dotazníkového šetření, bylo popsáno, jak 

se v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 změnilo nákupní 

chování a sportovní aktivita respondentů. Podrobné výsledky jsou 

rozepsány v kapitole Výsledky. Výsledky této bakalářské práce 

mohou pomoci firmám přizpůsobit jejich podnikání této nově vzniklé 

situaci na trhu. 

 

Klíčová slova: nákupní chování, sportovec, sportovní produkty, pandemie, Covid-19, 

marketingový výzkum 



 

Abstract 

 

Title:  Marketing research on purchasing behaviour of athletes during 

  Covid-19 pandemic 

 

Objectives: The main objective of this bachelor thesis is to find out, how Covid-19 

pandemic affected purchasing behaviour of athletes and their sports 

activity. It also analyses transfer of purchasing of sports products and 

transfer of sports activities to the online. 

 

Methods:  In this bachelor thesis is used a quantitative research method, 

specifically an electronic method of questioning. Based on its results 

are compared two periods: one year period before the beginning 

of illness Covid-19 in the Czech Republic and one year period after 

the beginning of illness Covid-19 in the Czech Republic. 

 

Results:   Based on the data obtained from the questionnaire survey, it was 

described how the purchasing behaviour and sports activity of the 

respondents changed due to the Covid-19 pandemic. Detailed results 

are described in the chapter called Results. The results of this bachelor 

thesis can help companies adapt their business to this new market 

situation. 

 

Keywords: purchasing behaviour, athletes, sports products, pandemic, Covid-19, 

marketing research 



7 

Obsah 

1 Úvod .......................................................................................................................... 9 

2 Cíle a úkoly práce ................................................................................................... 11 

3 Teoretická východiska práce .................................................................................. 12 

3.1 Onemocnění Covid-19 ..................................................................................... 12 

3.1.1 Původ a vznik onemocnění ....................................................................... 12 

3.1.2 Charakteristika onemocnění a jeho léčba ................................................. 12 

3.1.3 Covid-19 v České republice ...................................................................... 13 

3.1.4 Vakcína a očkování ................................................................................... 17 

3.2 Spotřebitel a spotřebitelský trh ......................................................................... 18 

3.3 Nákupní chování spotřebitele ........................................................................... 19 

3.3.1 Model podnět – černá skříňka – reakce .................................................... 20 

3.3.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele .................................................. 22 

3.4 Definice pojmu sport a sportovec .................................................................... 25 

4 Metodika práce ....................................................................................................... 26 

4.1 Marketingový výzkum ..................................................................................... 26 

4.2 Dotazníkové šetření .......................................................................................... 27 

4.2.1 Elektronické dotazování ........................................................................... 27 

4.2.2 Konstrukce dotazníku ............................................................................... 28 

5 Výsledky ................................................................................................................. 33 

5.1 Analýza výsledků ............................................................................................. 33 

5.2 Syntéza výsledků .............................................................................................. 55 

6 Diskuze ................................................................................................................... 58 

7 Závěr ....................................................................................................................... 61 

Literatura a internetové zdroje ........................................................................................ 63 

Seznam obrázků .............................................................................................................. 68 



8 

Seznam tabulek ............................................................................................................... 68 

Seznam grafů .................................................................................................................. 68 

Přílohy ............................................................................................................................. 70 

 



9 

1 Úvod 

Když se koncem roku 2019 objevily zprávy o zcela novém čínském viru, tak 

ve společnosti ještě nepanoval takový strach, jako který následoval o pouhých pár týdnů 

později. Všichni předpokládali, že se jedná jen o další lokální epidemii, s níž se tamější 

lékaři rychle vypořádají. Koneckonců, takové zprávy o nově objevených virech nebyly 

do té doby ničím tak neobvyklým. 

Už dříve se v novodobé historii ve světě objevovala onemocnění, jako například SARS, 

MERS, Zika, Ebola a další. Tato onemocnění představovala pro většinu společnosti 

obrovského strašáka, avšak blíže se dotýkala vždy jen určité lokality. Žádné z těchto 

onemocnění tedy doposud neudeřilo v tak obrovském rozsahu jako právě Covid-19.  

Pandemie onemocnění Covid-19 začátkem roku 2020 otřásla celým světem, a to téměř 

ve všech sférách života. Zasáhla všechny kontinenty a počty nově nakažených 

a zemřelých každým dnem rychle rostly. 

V České republice bylo toto onemocnění prokázáno začátkem března roku 2020 

a do pár dnů paralyzovalo celou zemi. Už při velmi nízkých počtech nakažených se 

země začala uzavírat a vcházela v platnost vládní nařízení, například ohledně omezení 

pohybu a shromažďování osob nebo povinnosti použití ochranných pomůcek k zakrytí 

úst a nosu. Byly uzavírány školy, sportoviště, restaurace a další. Mimo jiné došlo také 

k uzavírání obchodů a omezování prodeje. 

V důsledku zavedení těchto opatření začala velmi významně strádat určitá ekonomická 

odvětví. Šlo především o kulturu, sport, pohostinství, gastronomii a další odvětví, 

jejichž nedílnou součástí je sociální kontakt. Zasažené podniky a oblasti tak musely 

takřka přes noc vymyslet, jak na to, aby se udržely na trhu, snížily své ztráty a přežily. 

Sociální kontakty, provoz obchodů, následný prodej, zábava a další aktivity se začaly 

přesouvat do online světa. 

Vzhledem k vládním nařízením, která byla nastolena, také došlo k výraznému omezení 

pracovní doby nebo rozsahu práce. Řada lidí o práci dokonce přišla úplně. Život jako by 

se najednou zpomalil, ba dokonce zastavil. Lidé měli ze dne na den daleko více volného 

času a spousta z nich se začala více věnovat rodině, domácnosti, ale také právě sportu. 

Už po pár dnech karantény byl v reálném životě nebo i na sociálních sítích znatelný 

zvýšený zájem o sport, a to i u lidí, kterým do té doby sport mnoho neříkal. Díky 
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volnému času, kterého do té doby bylo tak zoufale málo, začali být někteří lidé aktivní, 

začali se pravidelně hýbat, chodit do přírody, jíst zdravou stravu, objevovat nové zájmy 

a zkoušet sporty, na něž předtím neměli čas. Na internetu kolovaly různé sportovní 

výzvy a vzájemná podpora a motivace ke sportu a zdravému životnímu stylu byla 

všudypřítomná. 

Tyto skutečnosti mě přivedly k realizaci této bakalářské práce. Jejím cílem je objasnit 

a zanalyzovat, jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila nákupní chování 

a sportovní aktivitu obyvatel České republiky. Navíc se tato bakalářská práce bude také 

zaobírat přesunem nákupů sportovních produktů a přemístěním sportovních aktivit 

do online prostředí. 

Z hlediska nákupů sportovních produktů bude prověřen vliv pandemie onemocnění 

Covid-19 na příjmy a výdaje respondentů. Dále bude prozkoumána také frekvence, 

objem, místo a složení nákupů sportovních produktů. 

 Z hlediska sportovní aktivity bude zkoumáno, jaký vliv měla pandemie onemocnění 

Covid-19 na frekvenci a druh vykonávaných sportů a tělesných aktivit. Dále bude 

prověřeno, jestli v důsledku pandemie nedošlo k vytvoření nových zájmů o sportovní 

aktivity nebo jestli respondenti k vykonávání sportu nevyužívali některou online tvorbu. 

Tato data budou zjištěna prostřednictvím dotazníkového šetření. Na základě zjištěných 

dat budou následně srovnána především dvě období. První období představuje období 

od března 2019 do února 2020. Jedná se tedy o období jednoho roku před propuknutím 

onemocnění Covid-19 v České republice. Druhé období představuje období od března 

2020 do února 2021. Jedná se tedy o období jednoho roku po propuknutí onemocnění 

Covid-19 v České republice.  

Očekávaným výsledkem této bakalářské práce bude tedy zmapování současné situace 

v České republice a identifikace možných změn z hlediska výše uvedených témat.  
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2 Cíle a úkoly práce 

Hlavním cílem mé bakalářské práce je objasnit a zanalyzovat, v jaké míře pandemie 

onemocnění Covid-19 ovlivnila nákupní chování sportovců z hlediska frekvence, 

objemů, složení a místa nákupů sportovních produktů. Dále ukáže, jaký vliv měla tato 

situace na sportovní aktivitu z hlediska frekvence a druhu vykonávaných sportů 

a tělesných aktivit. Rovněž přinese výsledky ohledně přesunu nákupů sportovních 

produktů a přemístění sportovních aktivit do online prostředí. 

Těchto, výše uvedených cílů, se budu snažit dosáhnout pomocí následujících kroků: 

1. Prostudování literatury a dalších zdrojů na dané téma. 

2. Zpracování literatury a dalších zdrojů. 

3. Vytvoření dotazníku a jeho ověření prostřednictvím pilotáže. 

4. Realizace dotazníkového šetření a sběr odpovědí. 

5. Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření. 

6. Závěrečné zhodnocení. 
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3 Teoretická východiska práce 

3.1 Onemocnění Covid-19 

3.1.1 Původ a vznik onemocnění 

Vůbec poprvé bylo onemocnění Covid-19 identifikováno v prosinci roku 2019 

v čínském městě Wu-chan. Z šetření epidemiologů pak ale vyplývá, že první infikovaný 

pacient onemocněl už 17. listopadu 2019. Od té doby vir rychle překonal hranice Číny 

a rozšířil se po celém světě. Nejdříve přibývaly jednotky, desítky, stovky a dnes už 

i tisíce nakažených denně (Kubal, Gibiš, 2020). Světová zdravotnická organizace 

prohlásila šíření onemocnění 11. března 2020 za pandemii (WHO, 2020). 

Od začátku šíření onemocnění je původ tohoto viru obestřen tajemstvím a jeho vznik 

není dodnes zcela jasný. Odborná veřejnost není schopna se ani shodnut na tom, jestli je 

vir přírodního nebo umělého původu. Na základě výzkumů a pokusů, které provedla 

Světová zdravotnická organizace, bylo však zjištěno, že vir se s největší 

pravděpodobností na člověka přenesl, jak už tomu v historii bylo několikrát, ze zvířat, 

a to konkrétně z netopýrů. Podle Světové zdravotnické organizace se měla nákaza začít 

šířit na obrovském trhu s mořskými plody a živými zvířaty Chua-nan, kam směřují 

všechny stopy a netopýří maso není zdaleka to nejneobvyklejší maso, které tu je 

k dostání. Současně s tím Světová zdravotnická organizace od začátku odmítá spekulace 

ohledně umělého vzniku onemocnění (Horwitz, Stanway, 2021). Někteří odborníci 

ovšem i nadále zastávají názor, že tento vir byl uměle vytvořen v laboratořích.  

3.1.2 Charakteristika onemocnění a jeho léčba 

Jedná se o vysoce infekční onemocnění, které je způsobováno virem SARS-CoV-2 

a které tak doplnilo lidské koronaviry o sedmý druh. Vysoce infekční je především 

z toho důvodu, že je přenosný vzduchem prostřednictvím jemných kapének slin. 

Při osobním kontaktu lidí tak dochází k přenosu viru například při mluvení, dýchání, 

kašlání a podobně. Obecně tedy při dopadu infikovaných kapének slin na oči, ústa nebo 

nosní sliznice zasaženého (COVID-19, 2021).  

U infikovaného jedince se pak následně v inkubační době, která nabývá trvání 

od jednoho do čtrnácti dnů, mohou podle Covid portálu (2021) projevit příznaky, které 

jsou velmi podobné příznakům obyčejné chřipky, tedy některé z následujících: „Teplota 
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37,3°C a více, kašel, obtíže s dýcháním, bolesti v krku, hlavy, zad, svalů nebo kloubů, 

ztráta čichu nebo chuti, únava, průjem, nevolnost, rýma a u dětí se mohou vyskytnout 

tzv. "covidové prsty".“ 

Někteří jedinci průběh celé nemoci zvládnou hladce, u některých se nemoc neprojeví 

vůbec nijak, pro některé znamená těžký průběh a napojení na plicní ventilátory a pro 

někoho je bohužel fatální. V rizikové a nejvíce ohrožené skupině lidí se pak podle 

Státního zdravotního ústavu (2021) nacházejí především lidé starší 60 let, lidé trpící 

chronickými onemocněními (hypertenze, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění nebo 

chronické respirační onemocnění) a onemocněními negativně ovlivňující imunitní 

systém. Onemocnění může být problémové také v souvislosti s některými z dalších 

rizikových faktorů, jako například kouření nebo obezita. 

U nakažených jedinců je potom klíčová především izolace, která má zabránit dalšímu 

šíření koronaviru. Tito pacienti jsou umístěni do domácí karantény, kde sledují svůj 

zdravotní stav a snaží se prostřednictvím běžných léků potlačovat symptomy 

onemocnění. Při zhoršení jejich zdravotního stavu je nutná hospitalizace v nemocnici 

a následná odborná péče, která ale i tak dovede léčit pouze symptomy a důsledky 

onemocnění, jelikož konkrétní lék proti onemocnění Covid-19 prozatím neexistuje 

(COVID-19, 2021).  

3.1.3 Covid-19 v České republice 

Na území České republiky se první případy nakažení onemocněním Covid-19 objevily 

1. března 2020. Bylo to v období jarních prázdnin, kdy spousta lidí vyrážela 

na dovolenou na lyže do epicentra propuknutí onemocnění v Evropě – do Itálie 

(Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2020). 

První prokázaný nakažený se v Itálii objevil na konci ledna roku 2020. Prvním 

ohniskem v Itálii se pak stala od 21. února 2020 Lombardie, což je v tuto roční dobu 

turisticky hojně navštěvovaná oblast především kvůli lyžařským centrům a s nimi 

spojenou rekreací (Kubal, Gibiš, 2020). 

Epidemie v Itálii nabrala rychlé otáčky a došlo k masivnímu šíření onemocnění 

a kolapsu některých nemocnic. Nemocní leželi na zemi na chodbách nemocnic a mrtvé 

hromadně odvážely armádní vozy. Světem otřásla videa, která Kubal a Gibiš ve své 

publikaci (2020, s. 130) popisují následovně: „Někdo z okna či balkónu točí noční ulici 

kdesi ve městě, po které jede velmi pomalu dlouhá řada aut. V čele jsou dva policejní 
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vozy. Neblikají, nehoukají. Modré majáky na střeše ale svítí. Za nimi se plazí nákladní 

vozy. Jsou maskované, patří armádě. Okolo nich se přeženou dvě motorky, jinak je 

slyšet jen zvuk těžkých motorů. Jedenáct vojenských náklaďáků následují další dva 

policejní vozy. Tohle není normální konvoj. Je to doslova konvoj smrti. Armádu 

do stodvacetitisícového Bergama povolaly úřady, aby odvezla ostatky více než sta lidí. 

Místní krematorium pracuje naplno čtyřiadvacet hodin denně. Přesto márnice praskají 

ve švech. Kostely jsou plné rakví. Mrtvá těla se dál hromadí. Proto armádní konvoj 

odváží část z nich ke spálení do Modeny a Baloně. Na normální rozloučení s oběťmi 

není čas, pohřby se nekonají.“ 

Italští lékaři měli akutní nedostatek pomůcek a navíc i řada z nich onemocněla. 

Vzhledem k tomu, že nemocných byl přehršel, tak rozhodovali o životě a smrti jen 

na základě toho, kdo podle nich měl vyšší šanci na přežití – právě tomu se pak dostalo 

pomoci. Zbytek zůstal napospas (Kubal, Gibiš, 2020). 

Itálie od Číny rychle přejala pozici světového epicentra onemocnění a bohužel i první 

pozici s nejvíce zemřelými v souvislosti s tímto onemocněním (Česká televize, 2020). 

8. března 2020 uvalil italský premiér Giuseppe Conte na nejvíce zasaženou Lombardii 

karanténu, která byla posléze 10. března 2020 rozšířena na celou zemi (Kubal, Gibiš, 

2020). Situace v Itálii byla alarmující a fungovala jako odstrašující případ. Evropu i celý 

svět pohltila panika.  

Už koncem února, potažmo počátkem března, se ze svých dovolených v pohraničí Itálie 

a Rakouska, které do té doby nebyly brány nijak zvlášť rizikově, vraceli čeští turisté 

a mezi nimi i český Covid-19 pacient číslo 1 – Petr Toncar. Ten byl prokázán prvním 

pozitivním testem 1. března 2020 (Kubal, Gibiš, 2020). Od tohoto dne se onemocnění 

Covid-19 v České republice začalo šířit. 

Od 2. března se začala rušit letecká spojení mezi Českou republikou, Jižní Koreou 

a také severní Itálií. Současně s tím probíhaly také na hranicích namátkové kontroly 

a měření teploty cestujícím. Od 10. března byl vyhlášen zákaz sportovních, divadelních, 

hudebních, filmových a dalších uměleckých představení a shromáždění s účastí 

přesahující 100 osob. 11. března Bezpečnostní rada státu také do odvolání uzavřela 

většinu českých škol (Vláda České republiky, 2020).  

Predikce s dosavadním nárůstem nakažených směřovaly k italskému průběhu, a tak 

12. března 2020 při počtu 116 nakažených vyhlásil premiér Andrej Babiš na tiskové 



15 

konferenci po mimořádném jednání vlády nouzový stav následujícími slovy: „Vláda 

České republiky dnes, 12. března 2020, v souladu s články 5 a 6 ústavního zákona 

č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky 

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České 

republiky nouzový stav, a to od 14 hodin dne 12. března 2020, to je právě teď, na dobu 

30 dnů. Vláda nařizuje ve smyslu § 5a až 5e a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení a o změně některých zákonů, tzv. krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 

pro řešení vzniklé krizové situace krizová opatření, jejichž konkrétní provedení stanoví 

vláda samostatným usnesením vlády.“ (Vláda České republiky, 2020) 

V následujících dnech byly podle Kubaly a Gibiše (2020) a podle Štorkáně, rešeršního 

oddělení a knihovny (2021) vyhlášena i další restriktivní opatření, která nabývala 

účinnosti v následujících dnech. Níže je sepsán výčet těch nejdůležitějších: 

 uzavření státních hranic s Německem a Rakouskem a zákaz cestování mezi dalšími 

rizikovými zeměmi jako Itálie, Španělsko, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, 

Nizozemsko, Belgie, Dánsko, Francie, Velká Británie, Jižní Korea, Čína a Írán, 

s nimiž souvisí i omezení přeshraniční hromadné dopravy, 

 povinnost zakrytí úst a nosu, 

 zákaz provozu restaurací a stravování v obchodních centrech, 

 uzavření všech obchodů kromě potravin, lékáren, drogérií a čerpacích stanic, 

 zákaz nákupů lidem mladších 65 let v obchodech mezi 8. a 10. hodinou, 

 zákaz provozu posiloven, wellness, koupališť, solárií, saun, knihoven, galerií 

a dalších zábavních nebo rekreačních zařízení. Mimo jiné začal platit také zákaz 

vstupu na sportoviště, 

 zákaz sdružování více než třiceti osob na veřejnosti. 

Byla to doba plná zmatků a strachu. Nikdo nevěděl, co bude a co můžeme očekávat. 

Ze dne na den spousta lidí přišla o své příjmy, zaměstnání, koníčky a také o možnost 

vidět se s přáteli nebo s rodinou. Nastolená opatření byla společností víceméně 

přijímána a považována za správná. I přes to, 22. března 2020 úřady hlásí prvního 

Čecha, který zemřel s onemocněním Covid-19 a dále rostoucí počty nakažených (Český 

rozhlas, 2020). 
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Nouzový stav i nastavená restriktivní opatření měla původně trvat jeden měsíc. 

V průběhu pandemie pak ale byla tato opatření podle aktuálního vývoje pandemie v ČR 

prodlužována a upravována. Nouzový stav byl nakonec prodloužen až do 

17. května 2020 (Štorkáň, rešeršní oddělení a knihovna, 2021). 

K prvním uvolněním začalo docházet v druhé polovině dubna. Opatření splnila svůj 

účel a počet vyléčených začal pozvolně převyšovat počet nakažených. Situace vypadala 

dobře, a tak se vláda rozhodla během května a června pro rozvolnění. Země se zase 

otevřela a bylo opět možné vycestovat. Byl zrušen zákaz omezující volný pohyb, 

otevřely se obchody, některé děti se vrátily do škol, zvýšil se počet osob na veřejných 

akcích a lidé se začali těšit, že se zase vše vrátí k normálu (Štorkáň, rešeršní oddělení 

a knihovna, 2021). 

Uvolnění bylo znatelné a letní prázdniny probíhaly v rámci možností dobře. Řada lidí 

vyrazila na dovolenou do zahraničí, děti odjely na tábory, vyjeli vodáci, otevřely se zoo, 

restaurace, bary, sportoviště apod. Začátkem září ale začaly počty nakažených v České 

republice opět stoupat, jak je vidět na grafu na následujícím obrázku:  

Obrázek 1: Vývoj počtu nakažených 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021 

V září, s nástupem nového školního roku, byla nařízení opět zpřísněna. Obnovila se 

povinnost zakrytí dýchacích cest ve vnitřních prostorech a byly omezeny počty 

návštěvníků na vnitřních i venkovních akcích. Obchody, restaurace, stravovací zařízení 

a sportoviště mohly v omezeném režimu nadále fungovat (Štorkáň, rešeršní oddělení 

a knihovna, 2021). To se ale brzy změnilo. 

Začátkem října počty nakažených začaly rychle stoupat a v tomto ohledu padal jeden 

denní rekord za druhým. Vláda musela přikročit k uzavření škol, obchodů, služeb, 



17 

divadel, kin, ubytovacích a stravovacích zařízení, dále k omezení pohybu, zákazu 

nočního vycházení a povinnosti nošení roušek i venku (Štorkáň, rešeršní oddělení 

a knihovna, 2021). 

V průběhu listopadu se čísla nakažených podařilo snížit, a tak opatření opět polevila. 

Začátkem prosince došlo dokonce ke zhruba čtrnáctidennímu výraznějšímu uvolnění 

opatření. Otevřely obchody, restaurace, služby a sportoviště. Společnost se před 

Vánocemi na chvíli uvolnila. Od 18. prosince ale došlo k dalšímu zpřísnění opatření. 

Uvolnění v období kolem vánočních svátků a začátku nového roku přineslo totiž další 

rapidní nárůst a nové rekordy v počtech nakažených. Česká zdravotnická zařízení byla 

na pokraji kolapsu, a proto byla vystavěna polní nemocnice v pražských Letňanech 

(Štorkáň, rešeršní oddělení a knihovna, 2021).  

Od 3. února 2021 byla Česká republika v rámci Evropské Unie na prvním místě v počtu 

nakažených na 100 tisíc obyvatel. Nemocnice hlásily stop stav a okolní země nabízely 

České republice pomoc (Štorkáň, rešeršní oddělení a knihovna, 2021). V zemi nadále 

přetrvávala přísná restriktivní opatření a lidé začali podléhat depresím a úzkostem 

(Rychlíková, Studený, 2021). Jedinou nadějí se jevilo očkování. 

K dnešnímu dni (8. dubna 2021) situace v České republice vypadá následovně:  

Obrázek 2: Přehled situace k 8. dubnu 2021 

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2021 

3.1.4 Vakcína a očkování  

Od počátku pandemie vědci po celém světě pracovali na vakcíně, která by šíření 

onemocnění zpomalila. Díky koronavirovým onemocněním z předcházejících let jako 

SARS a MERS byly vakcíny proti onemocnění Covid-19 na světě poměrně brzy. 

Situaci podrobně popisuje Covid portál (2020): „Před vakcínou proti nemoci covid-19 

nebyla vakcína proti infekčnímu onemocnění nikdy vyrobena za méně než několik 

let, a také neexistovala žádná vakcína pro prevenci infekce koronaviry u lidí. Od roku 

2003 však byly vyrobeny vakcíny proti několika chorobám zvířat způsobeným 
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koronaviry, včetně infekčního viru bronchitidy u ptáků, psího koronaviru a kočičího 

koronaviru. Předchozí projekty (v letech 2005 a 2006) zaměřené na vývoj vakcín proti 

virům z čeledi Coronaviridae, které působí na člověka, byly zaměřeny na těžký akutní 

respirační syndrom (SARS) a respirační syndrom na Středním východě (MERS). 

Vakcíny proti SARS a MERS byly testovány na zvířatech. Přestože vakcíny vyvinuty 

nebyly, zkušenosti z tohoto vývoje koronavirových vakcín byly využity právě pro vývoj 

vakcíny proti SARS-CoV-2. Naléhavost vytvoření vakcíny proti nemoci covid-19 vedla 

k vytvoření zrychlených harmonogramů, které zkrátily běžnou časovou osu vývoje 

standardní vakcíny na měsíce.“ 

Už 8. prosince 2020 byla naočkována proti tomuto onemocnění první osoba. Stala se jí 

Margaret Keenan z Velké Británie, která obdržela vakcínu od společnosti Pfizer (BBC, 

2020).  

V současnosti (8. dubna 2021) je v České republice podle Covid portálu (2021) 

schváleno použití vakcín od následujících čtyřech společností, které byly schváleny 

Evropskou agenturou pro léčivé přípravky: Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, 

Johnson & Johnson a Moderna. V České republice se očkuje od 27. prosince 2020. 

Prvním naočkovaným se stal premiér Andrej Babiš (Štorkáň, rešeršní oddělení 

a knihovna, 2021). K 8. dubnu 2021 je pak naočkváno 1 909 475 lidí, jak je zřejmé 

z obrázku 2. Česká republika se nicméně potýká s dlouhodobým nedostatkem vakcín 

a pomalým tempem očkování.  

3.2 Spotřebitel a spotřebitelský trh 

Každý z nás je spotřebitelem už od svého narození. K tomu, abychom mohli přežít 

a fungovat, je to nezbytně nutné. Existují základní komodity, u nichž se v obecném 

měřítku naše spotřeba příliš neliší, jelikož jsou to většinou položky, které jsou potřebné 

k životu. V našich poměrech jsou to komodity jako potraviny, nápoje, voda, bydlení, 

teplo, elektřina, oblečení a další podobné těmto. Konkrétní spotřeba se u ale každého 

jedince liší.  

Už na začátku je důležité od sebe odlišit dva pojmy – spotřebitel a zákazník. V praxi 

bývají totiž často zaměňovány, i když jejich význam je odlišný. 

Shiffman a Kanuk (2004, s. 14) rozdělují spotřebitele na spotřebitele osobního 

a organizačního. Pro účely této práce je potom rozhodující definice osobního 

spotřebitele, která podle autorů zní následovně: „Osobní spotřebitel nakupuje zboží 
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a služby pro svou potřebu a potřebu domácnosti nebo jako dárky pro přátele. Ve všech 

těchto případech jsou výrobky zakoupeny pro konečné využití jednotlivci, 

tzv. koncovými uživateli nebo posledními spotřebiteli.“ Tuto definici potvrzuje 

a doplňuje také Boučková a kolektiv (2003), která popisuje spotřebitele jednoduše jako 

osobu, která dané zboží nebo službu spotřebuje. Spotřebitel se tedy podle ní samotného 

nákupu nemusí účastnit. Zároveň s tím ale spotřebitelem a zákazníkem může být tatáž 

osoba.  

Vysekalová a kolektiv (2011, s. 35) rozdíl mezi oběma pojmy vystihuje takto: 

„Spotřebitel je pojem obecnější, zahrnuje vše, co spotřebováváme, tedy i to, co sami 

nekupujeme. Spotřebitelem je dítě, pro které maminka – zákaznice nakupuje Sunar, 

dětskou výživu či plenky. Zákazník je zjednodušeně řečeno ten, kdo zboží objednává, 

nakupuje a platí.“  

Na tomto se shoduje i Jesenský a kolektiv (2020), podle něhož je zákazník, na rozdíl od 

spotřebitele, pouze ten, který produkty nebo služby nakupuje, nikoliv spotřebovává, což 

demonstruje na příkladu, kdy žena nakupuje pěnu na holení, pivo nebo další typicky 

mužské produkty svému manželovi. V tomto případě je žena zákazník a muž 

spotřebitel. Pokud by ale i žena měla ráda pivo, tak se spotřebitelem i zákazníkem 

v jednom stává ona. 

Kupující neboli zákazníci se tedy společně s prodávajícími setkávají na trhu za účelem 

směny výrobků nebo služeb (Kraft, 2017). Spotřebitelský trh je pak trhem, kde se 

všichni jednotlivci a domácnosti snaží koupit nebo jinak získat zboží nebo služby 

za účelem osobní spotřeby (Kotler, 2007). 

3.3 Nákupní chování spotřebitele 

Zde je třeba odlišit nebo spíše upřesnit hned několik pojmů, se kterými se v této oblasti 

marketingu můžeme setkat. Spotřební chování nebo též chování spotřebitele je termín, 

který označuje chování spotřebitele při spotřebě daného produktu. Koudelka (2018, s. 1) 

tento termín ale dále rozšiřuje a definuje ho jako: „Chování lidí, které se týká získávání, 

užívání a odkládání spotřebních produktů.“  

Získávání produktů označuje vše, co předchází užívání spotřebního produktu – vznik 

potřeby, snaha o její naplnění, rozhodování, výběr a také nákup. Po užívání spotřebního 

produktu následuje odkládání, čili spotřebování produktu, které může při spokojenosti 
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spotřebitele s daným produktem, znamenat zvýšení jeho šance na opětovné zakoupení 

(Koudelka, 2018). 

Vysekalová (2011) se ve své publikaci ztotožňuje s definicí Koudelky a dále 

zdůrazňuje, že spotřební chování jedince je úzce spjato s chováním jako takovým, které 

v sobě obsahuje veškeré vnější projevy, jednání a reakce spotřebitele. Dále také 

zdůrazňuje důležitost informací například ze sociálního, psychologického nebo 

sociologického hlediska, které také mohou o chování spotřebitele něco napovědět.  

Od pojmu spotřební chování je třeba odlišit pojem nákupní chování, jenž lze podle 

Schiffmana a Kanuk (2004, s. 14) definovat následovně: „Termín nákupní chování je 

definován jako chování, kterým se spotřebitelé projevují při hledání, nakupování, 

užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami, od nichž očekávají uspokojení 

svých potřeb.“ Tento pojem je tedy specifičtější a tvoří podmnožinu pojmu spotřební 

chování. Týká se totiž chování, jakým se zákazník projevuje pouze při získávání 

produktu, tedy při samotném nákupu.  

Konkrétní průběh nákupního chování ve vztahu k určitému produktu se označuje jako 

nákupní rozhodovací proces, jenž Vysekalová a kolektiv (2011) popisuje v pěti 

následujících etapách:  

1. poznání problému – v této fázi si spotřebitel uvědomí vznik své nové potřeby, 

kterou se posléze bude snažit nákupem uspokojit,  

2. hledání informací – před samotným nákupem se spotřebitel snaží získat 

informace o produktech, které by mohly uspokojit jeho potřebu, 

3. zhodnocení alternativ – v této fázi spotřebitel porovnává nabité informace 

a dochází k vytvoření funkčních kritérií pro výběr daného produktu 

a k následnému objektivnímu seřazení těchto kritérií (Karlíček, 2018), 

4. rozhodnutí o nákupu – realizace nákupu po předcházejícím uvážení, 

5. vyhodnocení nákupu – zákazník na závěr zhodnotí úspěšnost výběru svého 

nákupu a naplnění své potřeby. 

3.3.1 Model podnět – černá skříňka – reakce 

Pozorování nákupního chování zákazníků je pro firmy zcela klíčové, protože pouze 

taková firma, která rozumí svému zákazníkovi je schopna dosahovat úspěchů. Musíme 

mít ale na vědomí, že každý zákazník je jiný a odlišně reaguje na různé marketingové 
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podněty. Dříve bylo možné zákazníkovi porozumět prostřednictvím každodenního 

kontaktu při přímém prodeji, nicméně postupem času, globalizací a růstem firem se 

marketéři museli začít spoléhat na marketingové výzkumy, které by jim měly přinést 

kýžené odpovědi a naznačit, jakým dalším směrem se vydat (Kotler, 2007).  

Prostřednictvím marketingového výzkumu se firmy tedy snaží zanalyzovat veškerá 

podmínění, která na zákazníka působí. Zákazník si sám v sobě při nákupu promýšlí řadu 

proměnných, které jeho rozhodnutí nakonec zformují. Jeho rozhodnutí tedy neovlivňují 

pouze jeho příjmy, cena produktu nebo míra uspokojení, které mu spotřeba daného 

produktu přinese. Do jeho rozhodnutí se promítají i další vlivy jako rozumové zvážení 

nákupu nebo psychologické a sociologické vlivy (Koudelka, 2018). 

Z obrázku 3 je tedy zřejmé, že na kupujícího, který pro firmu představuje neznámou – 

černou skřínku spotřebitele – působí různé podněty a jejich kombinace, které vedou 

spotřebitele k pořízení určitého produktu nebo služby, jež uspokojí jeho potřeby. 

Tyto podněty vstupují do černé skříňky spotřebitele, kde se následně začínají odehrávat 

rozhodovací procesy spotřebitele, které mu pomohou získat ten nejvhodnější produkt 

pro jeho potřeby. Rozhodovací proces je ale zároveň ovlivněn charakteristikami 

kupujícího, které představují spotřební predispozice, jež se do jeho rozhodnutí promítají 

podle toho, z jakého kulturního, sociálního, osobního a psychologického zázemí 

spotřebitel pochází. Když je proces rozhodování dokončen, tak z něho spotřebitel 

vyvodí důsledky v podobě reakce, kterou představuje konkrétní volba produktu, značky, 

prodejce a podobně. 

Vysekalová (2011) dále dodává, že rozhodovacímu procesu spotřebitele nejsme nikdy 

schopni zcela porozumět a určitá část černé skříňky nám zůstane skryta. 

Obrázek 3: Model nákupního chování 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotlera, 2007, s. 310 
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3.3.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

Nákupní chování každého spotřebitele je ovlivněno různými vlivy, které na něho 

působí – tzv. faktory. Dělí se podle charakteru na vnější, které představují kulturní 

a společenské faktory a na vnitřní, což jsou faktory osobní a psychologické. 

Obrázek 4: Faktory ovlivňující chování spotřebitele 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kotlera, 2007, s. 310 

1. Kulturní faktory 

Kotler (2007) považuje kulturní faktory za ty, které na jedince působí nejsilněji, protože 

ho formují už od jeho narození podle toho, kde a s kým vyrůstá. Během svého života se 

jedinec od rodičů, přátel, učitelů nebo z médií a dalších naučí základním hodnotám, 

postojům, zvykům a tradicím, které jsou odvozeny na základě národnosti, náboženství, 

etnika nebo regionu. Od těchto hodnot se pak v budoucnu odvíjí jeho přání ale i jeho 

chování. Vysekalová a kolektiv (2011, s. 82) dále dodává, že v rámci kultury na jedince 

můžou působit jak hmotné, tak nehmotné prvky, které jsou následující: 

 „hmotné prvky: tj. „typické“ zboží, obaly, odpad, a nakládání s nimi,  

 nehmotné prvky: tichá řeč těla, spotřební zvyky, nákupní zvyky, hodnoty, 

jazyk, pověry, tabu, mýty, vzory, ideály, vnímání času a prostoru, pracovní 

ideje, umění atd.“ 

Pokud bychom se na kulturu podívali z bližšího pohledu, tak bychom zjistili, že kultura 

v sobě zahrnuje řadu drobnějších subkultur, které vycházejí ze společných životních 

zkušeností a situací. Konkrétním příkladem, jsou například hispánské a černošské 

subkultury ve Spojených státech Amerických (Kotler, 2007). 

Ještě drobnější struktura, v níž lze pozorovat určité společné znaky a hodnoty je 

rozvrstvení společnosti na jednotlivé společenské třídy. 
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2. Společenské faktory 

Společenské faktory jsou faktory, jejichž vlivu už od okamžiku narození nemůžeme 

uniknout a provází nás po celý život. Tyto faktory, působící na spotřebitele, ovlivňují 

přímo lidé z našeho okolí, tedy nejčastěji rodina, přátelé, sousedé, spolupracovníci 

a další lidé, kteří se vyskytují v naší blízkosti, s nimiž tvoříme tzv. primární referenční 

skupinu. Členové primárních skupin se důvěrně znají, dochází mezi nimi k časté 

interakci, mají sklony k neformálnosti a vzájemně se ovlivňují například z hlediska 

zaměstnání, příjmů, bohatství, hierarchie hodnot, způsobu života a dalších (Koudelka, 

2018). Typickým příkladem podle Kotlera (2007) je právě rodina, a to jak ta, do níž se 

narodíme – rodina orientace, tak i ta, kterou si s partnerem později sami vytvoříme – 

rodina prokreace. Členové rodiny se vzájemně ovlivňují a rodina jako celek hledá 

kompromisy. Snaží se tak postavit zájmy celé rodiny nad zájmy jednotlivců.  

Dále rozlišujeme také sekundární referenční skupiny, které na spotřebitele působí 

nepřímo, nepravidelně a bývají daleko větší než primární referenční skupiny. Jsou to 

například náboženské skupiny, společenská hnutí, politické strany, zaměstnanecké 

svazy a podobně (Vysekalová a kolektiv, 2011). 

Postavení jednotlivců v rámci referenčních skupin se nazývá role a statut. Pod pojmem 

role rozumíme typické činnosti, které se od osoby očekávají. V případě primární 

referenční skupiny je to například role matky. Statut oproti tomu vyjadřuje všeobecnou 

úctu k roli ve společnosti (Kotler, 2007). 

3. Osobní faktory 

Kulturní a sociální faktory společně vytvářejí prostředí, v němž se vyvíjí vlastní osobní 

faktory spotřebitele. Za osobní faktory, jež ovlivňují spotřebitele, považujeme jeho 

osobnostní charakteristiky, tedy například: věk, fázi života, zaměstnání, ekonomickou 

situaci, životní styl, osobnost nebo vnímání sebe sama (Kotler, 2007).  

4. Psychologické faktory 

Spotřebitele ovlivňují rovněž psychologické faktory. Pro marketing je důležité vědět, 

jaká motivace (nutkání) spotřebitele vede k nákupu daného produktu. Samotným 

motivem je potom potřeba, kterou si spotřebitel přeje naplnit. Podle Maslowovy teorie 

jsou lidské potřeby hierarchicky uspořádány podle naléhavosti. Mezi ty nejdůležitější 

patří ty potřeby, které tvoří základnu pyramidy potřeb. Pokud jsou tyto potřeby 

naplněny, tak můžeme v pyramidě postupovat výše a výše až dosáhneme jejího vrcholu 
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(Vysekalová a kolektiv, 2011). Maslowovu pyramidu potřeb a konkrétní hierarchii 

potřeb přehledně zobrazuje následující obrázek:  

Obrázek 5: Maslowova hierarchie potřeb 

 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Vysekalové a kolektivu, 2011, s. 21 

Na každého spotřebitele dále působí řada podnětů a stimulů, které vnímá svými 

smysly – zrak, sluch, hmat, chuť a čich. A to jak ty, které pochází z vnějšího prostředí, 

tak i ty, jenž pochází z jeho nitra. Vnímání je tedy podle Zamazalové a kolektivu (2010, 

s. 130): „proces výběru, organizování a interpretace stimulů.“ Na každého spotřebitele 

podněty působí odlišně a každého zaujme něco jiného. Podnět musí být tedy dostatečně 

silný, aby upoutal naši pozornost, a navíc ještě musí projít individuálním výběrem 

každého spotřebitele – selektivní pozornost.  

Dalším psychologickým faktorem, který se na spotřebiteli podepisuje, je učení. 

Na základě něho totiž dochází ke změnám v chování spotřebitele v důsledku nabitých 

zkušeností, informací a myšlení. Spotřebnímu chování se lze tedy naučit, čehož 

marketéři náležitě využívají (Kotler, 2007). 

Během svého života si každý jedinec utváří názory a postoje vůči různým produktům 

a službám tak, že dovede říct, co se mu líbí a co ne. Tyto postoje a přesvědčení se pak 

rovněž promítají do nákupního chování spotřebitele (Schiffman a Kanuk, 2004). 
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3.4 Definice pojmu sport a sportovec 

Pojem sport je obecně velmi těžko definovatelný a u řady činností nelze zcela 

jednoznačně rozhodnout, jestli se o sport jedná nebo nejedná. Alespoň jako teoretický 

základ by nám pak mohla pomoct definice, která pojem sport označuje jako: „aktivitu 

provozovanou podle určitých pravidel a zvyklostí, jejíž výsledky jsou navíc měřitelné 

nebo porovnatelné s jinými provozovateli téhož sportovního odvětví.“ (Sport, 2021) 

Tato definice je ale hned z několika důvodů nedostačující:  

1. Jelikož jde o pohybovou aktivitu, tak dochází k vyloučení některých sportů nebo 

činností, jejichž stěžejním kamenem je nutná dávka štěstí nebo duševních 

schopností (šachy, deskové hry). 

2. Kvůli existenci pravidel soutěže bychom museli vyřadit další oblasti (válka). 

3. Podle definice má tato aktivita soutěžní charakter, a proto bychom museli 

vyloučit sporty jako například jóga, krav maga a další spíše filosoficky zaměřené 

sporty.  

Článek č. 2 Evropské charty sportu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 

2021) definuje sport z ještě obecnějšího a širšího hlediska jako: „všechny formy tělesné 

činnosti, které ať již prostřednictvím organizované účasti či nikoli, si kladou za cíl 

projevení či zdokonalení tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů nebo 

dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ Pro tuto práci bude stěžejní právě 

tato definice. 

Sportovec je pak osoba, která se věnuje sportu. Podle výkonnosti můžeme sportovce 

rozdělit do tří kategorií (Gembík, 2020): 

1) amatéři: jsou takoví sportovci, kteří provozují sport jako zálibu ve svém volném 

čase a z výkonu tohoto sportu pro ně neplynou žádné příjmy, 

2) poloprofesionálové/neamatéři: jsou to sportovci, kteří sport provozují jako 

vedlejší činnost vedle svého občanského povolání a nepředstavuje pro ně tak 

tento příjem plynoucí ze sportu hlavní příjem. Nicméně se například účastní 

soutěží a pobírají tak odměny, které pro ně z případných úspěchů plynou, 

3) profesionálové: život profesionálního sportovce je uzpůsoben ke sportu 

na špičkové úrovni a za vykonávání sportu dostává úplatu, která pro něj 

představuje stěžejní příjem. 
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4 Metodika práce 

4.1 Marketingový výzkum 

K tomu, aby firmy mohly dosahovat úspěchu a tím pádem i zisku, potřebují mít 

informace ohledně situace na trhu, vývoji trhu a zákaznících. S postupem času, 

rostoucím množstvím informací, růstem firem a v důsledku globalizace již není možné, 

aby firmy znaly svého zákazníka osobně. Je zapotřebí zvolit daleko komplexnější 

přístup, který se přizpůsobí aktuálním podmínkám (Kotler, 2007). 

Marketingový výzkum je tedy podle Karlíčka (2018, s. 84) možné definovat jako: 

„systematický sběr, analýzu a interpretaci informací, které jsou východiskem 

pro marketingové rozhodování. Jedná se tedy o proces, jehož cílem je získání určitých 

informací o marketingovém prostředí.“  

Kozel a kolektiv (2006) navíc doplňuje, že marketingový výzkum je výzkum, který je 

jedinečný, aktuální a má vysokou vypovídající hodnotou. Na druhou stranu je podle něj 

ale velmi finančně, časově i personálně náročný. 

Je tedy nežádoucí dělat chyby, které by firmě dále zvyšovaly náklady. K tomu, 

abychom se vyhnuly případným chybám, slouží systematický postup, jenž Foret 

a Melas (2021) popisují v pěti důležitých krocích: 

1. Definování marketingového problému a cílů výzkumu  

Tento krok je jedním z nejdůležitějších, jelikož vymezuje oblast, jejímž směrem se 

budou následně ubírat další kroky. Je důležité, aby problém, kvůli němuž se 

marketingový výzkum uskutečňuje, byl přesně definován a přinesl kýžené výsledky, 

které pro nás budou hodnotnější než náklady, které jsme museli vynaložit na jejich 

získání.  

2. Sestavení plánu výzkumu 

Zde dochází k bližší specifikaci postupu, jakým chceme dosáhnout potřebných 

informací. Podle něho můžeme následně i zpětně kontrolovat správnost našeho postupu. 

3. Shromáždění informací 

Abychom úspěšně vyřešili problém, který byl definován v prvním kroku, tak musíme 

zvolit vhodnou metodu sběru dat a jejich zdroje. Data můžeme čerpat z primárních nebo 

sekundárních zdrojů, jejichž charakteristiky jsou následující (Kozel a kolektiv, 2006):  
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 primární zdroje: informace poprvé sesbírané pro tento konkrétní účel, 

 sekundární zdroje: informace zjištěné dříve a za jiným účelem. 

Metody sběru dat můžeme rozdělit na kvalitativní metodu, která usiluje o získání co 

nejkvalitnějších informací od menšího počtu respondentů (rozhovor, ohnisková 

skupina) a na metodu kvantitativní, jejímž cílem je získání co největšího množství 

informací od velkého množství respondentů (dotazování, pozorování, experiment).  

4. Jejich statistické zpracování a analýza 

Pracovníci výzkumu v tomto kroku sesbíraná data zkontrolují a zpracují do přehlednější 

podoby závěrečné zprávy. 

5. Prezentace výsledků včetně praktických doporučení 

V tomto kroku se výsledky formulují do závěrů a doporučení pro řešení zkoumaného 

problému (Vaštíková, 2014). 

4.2 Dotazníkové šetření 

 „Metodologie dotazování patří do způsobu získávání primárních dat pro kvantitativní 

marketingový výzkum. Základním principem dotazování je zadávání otázek 

respondentům. Získané odpovědi jsou pak podkladem nebo i přímo primárním zdrojem 

informací, které manažeři používají pro svá strategická rozhodnutí.“ (Čichovský, 2011, 

s. 174) 

Rozlišujeme čtyři základní typy dotazovaní, a to: osobní, telefonické, písemné 

a elektronické. Pro tuto práci bylo zvoleno elektronické dotazování.  

4.2.1 Elektronické dotazování  

Elektronické dotazování neboli tzv. CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) je 

nejmladší z výše zmíněných typů dotazování a je typem dotazování, který ke sběru 

potřebných dat využívá možností internetu (Kozel a kolektiv, 2006). Tento způsob 

dotazování s sebou přináší výhody a nevýhody, které přehledně shrnuje tabulka 1: 
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Tabulka 1: Výhody a nevýhody elektronického dotazování 

Výhody  Nevýhody 

Rychlost Nevybavenost respondentů technologiemi 

Finanční nenáročnost Strach respondentů ze zneužití dat 

Jednoduché zpracování Spamování respondentů 

Adresnost Potřebnost motivace k návratnosti 

Využitelnost grafiky   

Zdroj: Vlastní zpracování dle Kozla a kolektivu, 2006, s. 144-145 

4.2.2 Konstrukce dotazníku  

Při tvorbě dotazníku by měla být stejně jako u marketingového výzkumu dodržena 

určitá struktura. Postup tvorby dotazníku lze rozdělit do sedmi po sobě jdoucích kroků, 

které spolu vzájemně souvisejí a ovlivňují se (Kozel a kolektiv, 2006, s. 151).  

1. Vytvoření seznamu informací, které má dotazování přinést 

Prostřednictvím dotazníku budou od respondentů zjištěny odpovědi na následující 

otázky:  

 Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila příjmy respondentů ve srovnání 

s předcházejícím rokem? 

 Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila výdaje na sportovní produkty 

respondentů ve srovnání s předcházejícím rokem? 

 Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila nákupy sportovních produktů 

ve srovnání s předcházejícím rokem? 

 Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila četnost a objem nákupů 

sportovních produktů ve srovnání s předcházejícím rokem? 

 Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila místo nákupu sportovních 

produktů ve srovnání s předcházejícím rokem? 

 Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila sportovní aktivitu respondentů 

ve srovnání s předcházejícím rokem? 

 Začali se respondenti v průběhu pandemie onemocnění Covid-19 věnovat 

novému sportu? Ovlivnil tento nový zájem jejich nákupy? 

 Začali respondenti v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 využívat 

ke sportu tvorbu přístupnou online více než v předcházejícím roce?  
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Na základě těchto otázek byla posléze zkonstruována operacionalizace výzkumu, jež 

představuje rozklad pojmů na nižší a nižší komponenty (Olecká a Ivanová, 2010).  

Toto dotazníkové šetření má pět hlavních témat. Aby se respondent dostal 

k zodpovězení otázek, které se vztahují k některému z hlavních témat, tak musí 

zodpovědět filtrační otázku, která ho dále nasměruje. 

Obrázek 6: Operacionalizace 

Zdroj: Vlastní zpracování  

2. Určení způsobu dotazování 

Formou dotazování bylo dotazování elektronické. Elektronický prvek dotazování 

umožnil především rychlé a snadné zpracování dat, která byla okamžitě zaznamenaná 

v elektronické podobě. Zároveň tato forma zajistila úplnou anonymitu respondentů, 

jelikož v rámci vyplňování dotazníku neposkytovali emailovou adresu, jméno ani jiné 

osobní údaje.  
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Dotazník byl vytvořen na webových stránkách Survio.com a byl distribuován 

prostřednictvím sociální sítě Facebook. Šetření probíhalo ve dnech 21. března – 

6. dubna 2021. 

3. Specifikace cílové skupiny respondentů a jejich výběr 

Cílovou populaci tohoto výzkumu tvoří obyvatelé České republiky starší 18 let. 

Základní soubor představují ti respondenti, kteří sportují nebo v minulosti sportovali 

a současně s tím nakupují nebo v minulosti nakupovali sportovní produkty. Výběrový 

soubor (vzorek) tvoří ti, kteří se zúčastnili tohoto výzkumu a zároveň vykazují 

charakteristiky základního souboru. 

Na dotazník odpovědělo celkem 138 respondentů, přičemž 11 z nich bylo následně 

vyloučeno z celého dotazníkového šetření na základě nesplnění charakteristik 

základního souboru ve filtračních otázkách č. 5 a 6.  

4. Konstrukce otázek ve vazbě na požadované informace 

Na samotnou konstrukci otázek neexistuje žádný návod, nicméně výzkumník by se měl 

snažit především o to, aby získal odpovědi v takové formě, kterou chce získat. Otázky 

by tedy měly být především jednoduše srozumitelné a přesné. Formulace otázek by 

měly splňovat zásadu validity, která nám poskytuje záruku toho, že se skutečně ptáme 

na to, co chceme zjistit a zásadu reliability, jež vyjadřuje míru stálosti a ověřitelnosti 

zjištěných výsledků (Foret, Melas, 2021). 

Rozlišujeme především tři základní typy otázek (Foret, Melas, 2021):  

 otevřené: otázky, které respondentovi nepředkládají žádné možnosti a respondent 

má tak možnost na ně odpovědět svými vlastními slovy, 

 uzavřené: otázky, jež dopředu nabízejí možnosti, mezi nimiž se respondent musí 

rozhodnout, 

 polootevřené: jedná se o kombinaci obou předcházejících typů otázek. Jde 

o takovou otázku, v níž jsou sice respondentovi poskytnuty možnosti, z nichž si 

může vybrat, nicméně na závěr je ještě přidána odpověď „jiné“, v níž má 

respondent opět možnost odpovědět svými vlastními slovy. 

5. Konstrukce celého dotazníku 

Dotazník obsahoval průvodní dopis s názvem výzkumu, zdvořilým oslovením 

respondentů, představení mé osoby jakožto tazatele, úvodní informaci o účelu výzkumu 



31 

a informaci o tom, jakým způsobem bude se získanými informacemi nakládáno. Dále tu 

bylo objasněno vyplňování dotazníku a upozornění na důležité pojmy, se kterými se 

respondenti mohou setkat. V rámci dotazníku se totiž setkáme s rozdělením 

na 4 období, která mají následující charakteristiky: 

1) březen 2019 – února 2020: zde uvažujeme období cca 1 rok před rozšířením 

onemocnění Covid-19 v ČR, 

2) březen – květen 2020: v tomto období v ČR propukla 1. vlna onemocnění 

Covid-19, v jejímž důsledku byla nastolena různá opatření a omezení, 

3) červen – září 2020: v tomto období v ČR došlo k uvolnění opatření, která byla 

zavedena v souvislosti s onemocnění Covid-19, 

4) říjen 2020 – únor 2021: v tomto období v ČR došlo k dalším omezením 

a zpřísněním opatření. 

Bylo zvoleno rozdělení na tato 4 období v závislosti na epidemiologických opatřeních, 

která v té době v České republice panovala. V konečném důsledku ale srovnáváme 

především první období, a to od března 2019 do února 2020 a souhrn 2., 3. a 4. období, 

tedy období od března 2020 do února 2021. Jde tedy o srovnání 2 let – roku 

před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR a roku po propuknutí onemocnění 

Covid-19 v ČR. 

Dále se v dotazníku setkáme také s následujícími pojmy: 

1) Tělesná aktivita: „Jakýkoli tělesný pohyb.“ (Pokyny EU pro pohybovou aktivitu, 

2008) 

2) Sport: „Veškeré formy tělesné aktivity, které usilují o vylepšení fyzické kondice 

a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení 

výsledků.“ (Evropská charta sportu, 2016) 

Pokud v dotazníku nejsou tyto termíny rozlišeny, tak slovo sport označuje oba dva 

pojmy. Na konci úvodního dopisu byla ještě zdůrazněna dobrovolnost a anonymita 

dotazníku a poděkování. 

Na úvodní dopis navazovalo samotné tělo dotazníku, které bylo složeno z následujících 

typů otázek, které byly pečlivě a s rozvahou uspořádány do smysluplného celku, v němž 

se respondent bude snadno orientovat (Kozel a kolektiv, 2006): 
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 identifikační: otázky, které slouží ke zjištění základních informací 

o respondentech, 

 filtrační: tyto otázky mají za úkol roztřídění a větvení dotazníků tak, aby 

na otázky odpovídali ti správní respondenti, 

 věcné: tyto otázky se týkají konkrétního zadání výzkumu, 

 zahřívací: velmi obecné otázky, které mají za úkol respondenta dovést 

ke vzpomínání, 

 specifické: od obecných otázek se následně přesuneme k specifičtějším otázkám, 

které se tématu věnují do větší hloubky. 

Na konci dotazníku bylo znovu poděkování za ochotu respondentovi a rozloučení. 

6. Pilotáž 

Před spuštěním by měl být dotazník otestován předvýzkumem (pilotáží), který má 

za úkol odhalit chyby a nepřesnosti v dotazníku a otestovat jeho kvalitu. Předvýzkum se 

provádí na malé skupině respondentů. Po odstranění chyb plynoucích z pilotáže může 

být teprve dotazník použit ke sběru dat (Karlíček, 2018).  

Před zveřejněním dotazníku jsem provedla pilotáž na skupině 8 respondentů. Z pilotáže 

vyplynulo několik chyb a nepřesností, které byly následně odstraněny a opraveny. 

Jednalo se především o změnu pořadí otázek a změny ve formulaci některých otázek.  
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5 Výsledky 

5.1 Analýza výsledků 

V této části jsou zhodnoceny výsledky dotazníkového šetření, které probíhalo 

elektronicky ve dnech od 21. března do 6. dubna 2021. Zúčastnilo se ho 

138 respondentů za přístupu z přímého odkazu. 11 respondentů bylo následně 

vyloučeno z celého dotazníkového šetření na základě nesplnění charakteristik 

základního souboru ve filtračních otázkách č. 5 a 6. Výběrový soubor (vzorek) tak tvoří 

127 respondentů. Průměrný čas zodpovězení dotazníkových otázek respondentů byl 

8 minut. 

Veškeré výsledky byly zaokrouhleny na celá procenta. V některých případech je 

pro lepší představu kromě procent uveden i přesný počet respondentů. 

 

Otázka č. 1: Jsem?  

Tato uzavřená otázka měla za úkol zjistit pohlaví respondentů. Z odpovědí vyplývá, že 

zastoupení obou pohlaví je v dotazníkovém šetření téměř půl na půl.  

Graf 1: Výsledky otázky č. 1 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 2: Kolik je Vám let?  

Tato uzavřená otázka měla za úkol rozřadit respondenty do věkových kategorií. 

Z výsledků vyplývá, že zastoupeny jsou všechny zvolené věkové kategorie, přičemž 

nejvyšší zastoupení (49 %) má věková kategorie 18–25 let. Následují věkové kategorie 
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se zastoupením okolo 15 %: 36–45 let, 46–55 let a 26–36 let. V řádech jednotek procent 

jsou zastoupeni respondenti z věkových kategorií starších 56 let. 

Graf 2: Výsledky otázky č. 2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 3: V jakém kraji bydlíte?  

Uzavřená otázka č. 3 zjišťuje bydliště respondentů. Nejvíce respondentů pochází 

z Prahy (47 %) a ze Středočeského kraje (34 %). Za nimi následuje s 9 % Jihočeský 

kraj. Ostatní kraje jsou zastoupeny po jednom nebo dvou procentech. Mezi respondenty 

chybí zastoupení Karlovarského, Královehradeckého a Olomouckého kraje. 

Graf 3: Výsledky otázky č. 3 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 4: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Většina respondentů (62 %) má dokončené středoškolské vzdělání, 28 % respondentů 

má vysokoškolské vzdělání, 9 % vyšší odborné vzdělání a pouze 1 % respondentů má 
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základní vzdělání. Mezi respondenty se neobjevil nikdo, kdo by neměl alespoň základní 

vzdělání. 

Graf 4: Výsledky otázky č. 4 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 5: Sportujete nebo jste v minulosti sportoval/a?  

Z výsledků této uzavřené filtrační otázky vyplývá, že ať už v minulosti nebo současnosti 

sportovalo nebo sportuje 95 % respondentů ze 138 respondentů, kteří se zúčastnili 

tohoto dotazníkového šetření. Zbylí respondenti (5 %), kteří se sportu nikdy nevěnovali 

nebo nevěnují, byli odkázáni na konec dotazníku. Po zodpovězení této otázky bylo tedy 

z dotazníkového šetření vyloučeno 7 respondentů, na základě nesplnění první 

z charakteristik základního souboru. K otázce č. 6 pokračovalo 131 respondentů.  

Graf 5: Výsledky otázky č. 5 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Otázka č. 6: Nakupujete nebo jste v minulosti nakupoval/a sportovní produkty? 

Z výsledků této uzavřené filtrační otázky vyplývá, že ať už v minulosti nebo 

v současnosti nakupovalo nebo nakupuje sportovní produkty 97 % respondentů ze 131 

respondentů, kteří se dostali k zodpovězení této otázky po filtrační otázce č. 5. Zbylí 

4 respondenti (3 %), kteří nemají žádné zkušenosti s nákupem sportovních produktů, 

byli vyloučeni na základě nesplnění druhé z charakteristik základního souboru. Obě 

z charakteristik základního souboru tedy splňuje 127 respondentů.  

Graf 6: Výsledky otázky č. 6 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 Otázka č. 7: Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila Váš peněžní příjem? 

Výsledky této uzavřené otázky ukazují, že příjmy téměř 60 % respondentů se 

nezměnily. Pokud se ale změnily, tak došlo spíše ke snížení jejich příjmů, a to u 32 % 

respondentů. U 9 % respondentů se peněžní příjmy naopak zvýšily. 

Graf 7: Výsledky otázky č. 7 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 8: Byl/a jste nucena v důsledku své ekonomické situace, která byla 

způsobena opatřeními v souvislosti s onemocněním Covid-19, omezit své výdaje 

na sportovní aktivity nebo sportovní produkty? 

Z výsledku plyne, že 28 % respondentů bylo nuceno kvůli své ekonomické situaci 

omezit své výdaje na sportovní produkty. U 72 % respondentů naopak žádné omezení 

nenastalo. 

Graf 8: Výsledky otázky č. 8 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 9: Řekl/a byste, že jste během jednotlivých časových období nakupoval/a 

sportovní produkty ČASTĚJI než v období od března 2019 do února 2020? 

V této otázce bylo srovnáváno období březen 2019 – únor 2020, jakožto období 1 roku 

před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR s následujícími obdobími. Ukázalo se, že 

respondenti většinově nemají dojem, že by v následujících obdobích nakupovali 

sportovní produkty častěji než v předcházejícím roce. Zvýšenou četnost svých nákupů 

vnímá v jednotlivých obdobích vždy pouze zhruba čtvrtina respondentů. 
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Graf 9: Výsledky otázky č. 9 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 10: Řekl/a byste, že jste během jednotlivých časových období 

nakupoval/a VÍCE sportovních produktů než v období od března 2019 do února 

2020? 

V této otázce bylo srovnáváno období březen 2019 – únor 2020, jakožto období 1 roku 

před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR s následujícími obdobími. Ukázalo se, že 

respondenti většinově nemají dojem, že by v následujících obdobích nakupovali více 

sportovních produktů než v předcházejícím roce. Zvýšené objemy svých nákupů naopak 

vnímá v jednotlivých obdobích vždy pouze zhruba pětina až čtvrtina respondentů. 

Graf 10: Výsledky otázky č. 10 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Otázka č. 11: Koupil/a jste si od března 2020 (od propuknutí onemocnění Covid-19 

v ČR) sportovní produkt/y, které byste si za normálních okolností nekoupil/a?  

Tato uzavřená otázka odhalila, že od propuknutí onemocnění Covid-19 v České 

republice si 42 % respondentů zakoupilo takové sportovní produkty, které by si 

za normálních okolností nekoupili. 

Graf 11: Výsledky otázky č. 11 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 12: Kde nejraději pořizujete sportovní produkty?  

Respondenti v 58 % případů nakupují sportovní produkty nejraději osobně 

v kamenných prodejnách. 42 % respondentů se však rozhodlo pro preferenci online 

nákupů prostřednictvím e-shopů. Jeden z respondentů se rozhodl pro možnost jinde. 

Graf 12: Výsledky otázky č. 12 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 13: Z jakého důvodu?  

V závislosti na předcházející otázce bylo dále zkoumáno, jaký je důvod takové volby 

respondentů. Někteří respondenti napsali pouze jeden důvod a někteří jich napsali více. 

Všechny důvody jsou shrnuty v tabulce 2, kde jsou pod jednotlivými možnostmi 

odpovědí rozepsány důvody respondentů pro tento výběr a četnost jejich výskytu. 

V případě výběru možnosti v kamenných prodejnách, kterou v předcházející otázce 

zvolilo 73 respondentů (58 %), tak respondenti učinili především z důvodu možnosti 

vyzkoušení nebo prohlédnutí produktů a možnosti poradit se o daném produktu 

s prodavačem. V průměru jeden respondent udal 1,4 odpovědi (zaokrouhleno na 

desetiny procent). 

V případe volby odpovědi na e-shopech, kterou v předcházející otázce zvolilo 

53 respondentů (42 %), tak respondenti činili především z důvodu velkého výběru, 

pohodlí a klidu na nákup a rychlosti. Někteří zmiňovali i přehlednost a jednoduchost 

webových stránek e-shopů, dostupnost zboží nebo možnost srovnání jak cen, tak kvality 

a další. V průměru jeden respondent udal 1,5 odpovědi (zaokrouhleno na desetiny 

procent). 

V jednom z případů respondent zvolil možnost jinde, a to z důvodu závislosti jeho 

nákupu na konkrétní situaci. V průměru tedy jeden respondent udal jednu odpověď. 
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Tabulka 2: Výsledky otázky č. 13 

  

V kamenných 

prodejnách 

(73 respondentů) 

Na e-shopech 

(53 respondentů) 

Jinde (Prosím, vyplňte.): 

(1 respondent) 

Důvod počet Důvod počet Důvod počet 

1. 
Vyzkoušení  55 Velký výběr 18 

Vše (podle 

situace) 1 

2. Prohlédnutí 36 Pohodlí/klid 17 

    

3. Rada prodavače 6 Rychlost 14 

4. Důvěryhodnost 1 Přehlednost/jednoduchost 5 

5. Neplatím poštovné 1 Dostupnost 4 

6. Rychlost 1 Srovnání  4 

7. "jsem stará škola" 1 Bezproblémové vrácení 3 

8. 

  

Lenost 3 

9. Jinak se nedá 3 

10. Doručení domů 2 

11. Levnější 2 

12. Recenze 2 

13. 
Strach ze sociálního 

kontaktu 1 

Celkem 101 78 1 

Průměrně 1,4 1,5 1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 14: Jak pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila Vaši sportovní 

aktivitu? 

Sportovní aktivita se u respondentů ve více než 50 % kvůli pandemii onemocnění 

Covid-19 snížila. 24 % respondentů dokázalo udržet svoji sportovní aktivitu ve stejné 

výši a dokonce 22 % respondentů bylo schopno svou sportovní aktivitu naopak zvýšit. 

Graf 13: Výsledky otázky č. 14 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 15: Kolikrát týdně jste v jednotlivých časových obdobích provozoval/a 

sport nebo tělesnou aktivitu? 

Na výsledcích si můžeme všimnout toho, že v období od března 2019 do února 2020 

vůbec nebo nepravidelně sportovalo pouze 7 % respondentů, v období od března 

do května 2020 se s první vlnou onemocnění Covid-19 a s platností epidemiologických 

opatření toto číslo zvýšilo na dvojnásobek. V následujícím období od června do září 

2020, kdy opatření opět polevila, se čísla vrátila do téměř stejné výše a následně 

s dalším zpřísněním epidemiologických opatření v posledním období se opět zvýšila, 

a to až na 27 %. Z toho vyplývá, že v obdobích, kdy v zemi panovala přísná 

epidemiologická opatření, sportovalo v průměru týdně méně lidí, než je obvyklé. 

Průměrný počet lidí, kteří nesportovali nebo sportovali pouze nepravidelně, se tedy 

zvýšil v těchto obdobích na více než dvojnásobek. 

Před propuknutím onemocnění Covid-19 sportovalo 1–2x týdně 32 % respondentů. 

V druhém období s přísnými epidemiologickými opatřeními se jejich počet zvýšil 

na 42 %. Během volnějšího léta a začátkem podzimu došlo k nepatrnému snížení 

na 39 %. Nakonec se množství těchto sportovců v posledním období opět vrátilo 

na původních 32 %. V průměru se tedy množství těchto lidí oproti předcházejícímu 

roku zvýšilo. 

3–4x týdně před propuknutím onemocnění Covid-19 sportovalo 36 % respondentů, 

v následujícím období došlo ke snížení jejich počtu na 28 % a během léta jejich 

množství opět vzrostlo, a to na 36 %. V posledním období se naopak snížil 

na pouhých 23 %. V průměru se tedy množství lidí, kteří sportují 3–4x týdně, oproti 

předcházejícímu roku snížilo. 

5–6x týdně se sportu před pandemii Covid-19 věnovala pětina respondentů. Ve všech 

následujících obdobích si můžeme všimnout zhruba polovičního poklesu na hodnoty 

mírně nad 10 %. V průměru se tedy množství lidí, kteří sportují 5–6x týdně, oproti 

předcházejícímu roku snížilo. 

V období od března 2019 do února 2020 sportovala každý den v týdnu pouhá 4 % 

respondentů. Během druhého a třetího období se jejich počty zvýšily na 6 a 7 procent. 

V posledním období jejich počet klesl opět na 4 %. V průměru se tedy v těchto 

obdobích množství těchto lidí oproti předcházejícímu roku lehce zvýšilo. 
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Graf 14: Výsledky otázky č. 15 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 16-19: Jaké sporty nebo jiné tělesné aktivity jste pravidelně provozoval/a 

v jednotlivých časových obdobích? 

Zde jsou shrnuty výsledky otevřených otázek č. 16 až 19. V dotazníkovém šetření byly 

z technických důvodů rozloženy na 4 samostatné otázky. Někteří respondenti napsali 

v jednotlivých obdobích pouze jeden sport nebo tělesnou aktivitu a někteří jich napsali 

více. Četnosti vykonávání všech v dotazníku zmíněných sportů nebo tělesných aktivit 

v jednotlivých obdobích jsou obsaženy v následující tabulce 3. Blíže okomentováno 

níže je 5 nejčastěji zmíněných sportů a tělesných aktivit, které jsou v tabulce 

zvýrazněny červeně. 

Z tabulky vyplývá, že mezi nejoblíbenější sporty mezi respondenty patří jednoznačně 

na prvním místě běh. Můžeme si všimnout, že ve všech třech obdobích s přítomností 

onemocnění Covid-19 se počty běžců zvýšily. V průměru tak běhá celých 40 % 

respondentů. 

Na pomyslném druhém místě se umístilo posilování/fitness. Tato sportovní aktivita ani 

v důsledku působení epidemiologických opatření nebyla zavržena a někteří respondenti 

sami v dotazníku zdůrazňovali, že vyměnili posilování v posilovně za domácí 

posilování. Aktivita těch, kteří posilují, lehce oslabila pouze v průběhu léta a začátkem 

podzimu. V průměru se posilování/fitness věnuje třetina respondentů. 

Na třetím místě se umístila cyklistika, které se průměrně věnuje čtvrtina respondentů. 

V prvních třech obdobích četnost odpovědí zůstává zhruba ve stejné výši. Lehký úpadek 

můžeme vidět v posledním období. 
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V průměru se zhruba pětina respondentů věnovala chůzi nebo turistice. Během měsíců, 

v nichž se žilo s Covidem-19, došlo v některých obdobích i k polovičnímu nárůstu. 

Posledním sportem, který byl v dotazníku nejčastěji zmíněn, je jóga. Jógu v průměru 

provozovalo zhruba 8 % respondentů. V jednotlivých měsících nedocházelo k žádným 

dramatickým výkyvům v oblíbenosti této sportovní aktivity.  

Zajímavý je fakt, že řada respondentů se netajila také tím, že se v jednotlivých obdobích 

sportu vůbec nevěnovala. V prvním období to byl pouze jeden respondent, za to 

v následujícím období s platností epidemiologických omezení se počet těchto 

respondentů zvýšil na 12. Se zmírněním opatření se jejich počet opět snížil, a to 

na 2 respondenty a v posledním období, kdy opatření opět nabrala na síle, se sportu 

vůbec nevěnovalo dokonce 17 respondentů.  

Oproti prvnímu období se četnost provozovaných sportů a tělesných aktivit ve všech 

následujících obdobích snížila. V druhém období se jednalo o pokles o 23 % oproti 

prvnímu, ve třetím období se četnost oproti druhému lehce zvýšila, nicméně oproti 

prvnímu období to byl pořád 13% pokles. V posledním období četnost sportů 

a tělesných aktivit klesla dokonce o 29 %. 
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Tabulka 3: Výsledky otázek č. 16-19 

Sport  

březen 

2019 - 

únor 2020 

březen - 

květen 

2020 

červen - 

září 2020 

říjen 2020 

- únor 

2021 

Celkem 

Průměrně 

respondentů 

(v %) 

Aerobic  2 0 0 0 2 0,4 

Badminton 5 0 1 0 6 1,2 

Balet 1 1 0 0 2 0,4 

Basketbal  2 2 2 2 8 1,6 

Běh 45 56 50 53 204 40,2 

Běžecké lyžování 0 0 0 8 8 1,6 

Bojová umění (box, 

mma, kickbox, tai chi) 4 4 4 3 15 3 

Bouldering 5 0 1 1 7 1,4 

Cyklistika 32 34 38 22 126 24,8 

E-sport 0 1 1 1 3 0,6 

Florbal 7 1 2 0 10 2 

Fotbal 18 4 13 3 38 7,5 

Golf 3 3 4 3 13 2,6 

Gymnastika 2 1 1 1 5 1 

Házená 1 0 1 1 3 0,6 

In-line brusle 8 4 7 1 20 3,9 

Jezdectví 1 1 1 1 4 0,8 

Jóga 11 12 9 8 40 7,9 

Lyžování 8 2 0 1 11 2,2 

Nohejbal 0 0 1 0 1 0,2 

Outdoorové sporty 0 0 3 0 3 0,6 

Pétanque 0 1 1 0 2 0,4 

Pilates 5 2 3 1 11 2,2 

Ping pong 0 0 0 1 1 0,2 

Plavání 12 5 18 1 36 7,1 

Posilování/fitness 42 43 35 45 165 32,5 

Protahování 12 1 0 3 16 3,1 

Rybaření 0 1 1 1 3 0,6 

Skateboarding 1 0 1 0 2 0,4 

Skialpinismus 0 0 0 5 5 1 

Snowboarding 1 0 0 0 1 0,2 

Softball 1 1 1 0 3 0,6 

Sportovní hry 2 0 0 0 2 0,4 

Surfing 1 0 1 1 3 0,6 

Šipky 1 2 2 2 7 1,4 

Tanec 5 4 0 2 11 2,2 

Tenis 10 7 11 1 29 5,7 

Turistika/chůze 20 25 31 29 105 20,7 

Vodáctví 1 0 0 0 1 0,2 

Volejbal 15 1 3 1 20 3,9 

Nic 1 12 2 17 32 1,3 

Celkem (bez položky 

nic): 
284 219 247 202 952 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 20: Nakupoval/a jste v jednotlivých obdobích některé ze sportovních 

produktů? 

V této uzavřené otázce bylo od respondentů zjišťováno, jestli v jednotlivých obdobích 

nakupovali sportovní produkty. Od března 2019 do února 2020 některé ze sportovních 

produktů zakoupilo 71 % respondentů. V dalších obdobích nákup sportovních produktů 

uskutečnila vždy pouze zhruba polovina respondentů. 

Pokud bychom spolu porovnali rok před Covidem-19 (1. období) a rok s Covidem-19 

(2. – 4. období), tak to znamená, že po propuknutí Covidu-19 v ČR nakupovalo 

sportovní produkty průměrně pouze 52 % respondentů. Jedná se tedy o pokles o téměř 

20 %. 

Graf 15: Výsledky otázky č. 20 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 21-24: Jaké sportovní produkty jste zakoupil/a v jednotlivých obdobích? 

Zde jsou shrnuty výsledky otázek č. 21 až 24. V dotazníkovém šetření byly rozloženy 

na 4 samostatné otázky z technických důvodů. Respondenti v rámci jednotlivých období 

mohli hlasovat pro více kategorií produktů současně. Četnosti volby jednotlivých 

kategorií v čtyřech obdobích zobrazuje graf 16. Výsledky jsou okomentovány 

z hlediska každé kategorie. 

a) Sportovní oblečení: Před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR, většina 

respondentů (68 %) nakupovala sportovní oblečení. V následujících obdobích tyto 

preference klesly na průměrných 38 %. Jedná se téměř o poloviční propad. 
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b) Sportovní obuv: Před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR, většina respondentů 

(54 %) nakupovala sportovní obuv. V následujících obdobích tyto preference klesly 

na průměrných 21 %. Jedná se o více než poloviční propad. 

c) Sportovní služby: Z hlediska sportovních služeb dotazník zaznamenal oproti prvnímu 

období, kde si sportovní služby platilo 20 % respondentů, velký propad v následujích 

obdobích, kdy si sportovní služby platili už pouze respondenti v řádech jednotek 

procent (postupně: 5 %, 6 %, 3 %). V průměru se jedná se o více než poloviční propad. 

d) Sportovní vybavení nebo pomůcky: Na nákupy sportovního vybavení a pomůcek 

si v období jednoho roku před propuknutím onemocnění Covid-19 potrpělo 45 % 

respondentů. V následujících obdobích tyto preference klesly na průměrných 25 %.  

e) Sportovní výživa a doplňky stravy: Před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR, si 

sportovní stravu a výživu kupovalo 35 % respondentů. V druhém období tyto preference 

klesly na 24 %. Z výsledků vyplývá, že během letních měsíců a začátkem září došlo 

k poklesu na 19 %. V posledním období se nákupy sportovní stravy a výživy však 

zvýšily na 26 %. V průměru nákupy těchto produktů klesly o více než 10 %. 

f) Sportovní elektronika: Ohledně nákupů sportovní elektroniky z výsledků dotazníku 

výplývá, že v prvním období si nějaký z těchto produktů zakoupilo 8 % respondentů. 

Během dvou následujících období už to byly shodně pouze 3 % respondentů. Naopak 

v posledním období se množství těchto respondentů zvýšilo, a to dokonce na 9 %. 

g) Sportovní aplikace: Na nákupy sportovních aplikací si v období jednoho roku 

před propuknutím onemocnění Covid-19 potrpělo pouze 5 % respondentů. Ve dvou 

následujících obdobích pak došlo k útlumu zájmu o ně. Zakoupila si je pouhá 2 % 

respondentů. V posledním období se četnost nákupů zvýšila a některou ze sportovních 

aplikací si tak koupilo dokonce 7 % respondentů. 

h) Členství v klubu: S příchodem onemocnění Covid-19 do ČR opadl zájem o členství 

v klubech. Před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR členství zakupovalo 16 % 

respondentů, v následujícím období se s přítomností Covidu-19 v ČR tyto nákupy 

snížily na 3 %. Následně pak čísla vzrostla na 7 % a 6 %, nicméně se už nevrátila 

do původní výše.  

ch) Zboží klubů (vstupenky, merchandising): S příchodem onemocnění Covid-19 do ČR 

opadl zájem o zboží klubu, tedy například o vstupenky, merchandisingové produkty 

a další, z 14 % na průměrná 4 % v každém období. 
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i) Žádné: Před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR, nezakupovalo žádné sportovní 

produkty necelých 10 % respondentů. S přítomností Covidu-19 se však množství 

respondentů, kteří nenakupovali žádné sportovní produkty, zvýšilo v jednotlivých 

obdobích na hladinu kolem 35 %. 

j) Jiné: Jiné sportovní produkty nakupoval pouze jeden respondent v posledním období. 

Jednalo se o startovné. 

Graf 16: Výsledky otázky č. 21-24 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 25: Kde byly tyto sportovní produkty v jednotlivých časových obdobích 

VĚTŠINOU pořízeny? 

V období od března 2019 do února 2020 47 % respondentů nakupovalo většinou jak 

v kamenných prodejnách, tak na e-shopech. Pouze 1 % respondentů většinou 

nakupovalo sportovní produkty z druhé ruky a 5 % uvedlo možnost jiné. 

V následujícím období od března do května 2020 můžeme vidět, že se pomyslný 

jazýček vah přechýlil ve prospěch e-shopů. Necelých 70 % respondentů většinou 

nakoupilo sportovní produkty na e-shopu, 18 % v kamenných prodejnách, 13 % jinde 

než nabízely možnosti a 1 % respondentů zvolilo možnost z druhé ruky. 

V období od června do září 2020 se s otevřením obchodů preference nákupu na e-shopu 

opět snížila, a to na 53 %. Většinou sportovní produkty nakupilo v kamenném obchodě 

36 %. Možnost jiné zvolilo 9 % respondentů a 2 % respondentů nakupovala většinou 

z druhé ruky. 

V období od října 2020 do února 2021 se nákupy většinou odehrávaly ne e-shopech, 

a to v 76 % případů. V kamenných prodejnách nakupovalo pouze 7 % respondentů, 

11 % zvolilo možnosti jiné, 3 % zvolilo možnost z druhé ruky a 2 % si produkty 

vypůjčilo v půjčovnách. 

Pokud bychom spolu porovnali rok před Covidem-19 (1. období) a rok s Covidem-19 

(2. – 4. období), tak to znamená, že po propuknutí Covidu-19 v ČR nakupovalo 

sportovní produkty v kamenných prodejnách průměrně pouze 20 % respondentů oproti 

původním 47 %. Na e-shopech průměrně zakoupilo sportovní produkty 66 % 

respondentů oproti původním 47 % v prvním období.  
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Graf 17: Výsledky otázky č. 25 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 26: Začal/a jste se kvůli pandemii Covid-19 věnovat sportu, o který jste 

předtím neměl/a zájem nebo jste se mu věnoval/a pouze zřídka? 

U 57 % respondentů se neprojevil zájem o novou sportovní aktivitu. Naopak 43 % 

respondentů se v průběhu pandemie začalo zajímat o nový sport, o nějž předtím neměli 

zájem nebo se mu věnovali pouze výjimečně. Pravděpodobně to souvisí omezenými 

možnostmi sportování, které s sebou pandemie přinesla, a tím pádem došlo 

k přeorientování respondentů na nové sportovní aktivity. Tato otázka je zároveň 

otázkou filtrační. Respondenty, kteří na ni odpověděli kladně (54), odkazuje na další 

otázky k tomuto tématu. Ti respondenti, kteří odpověděli záporně (73), pokračují 

na otázku č. 31. 
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Graf 18: Výsledky otázky č. 26 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 27: O jaký sport/jaké sporty se jedná? 

Tato otevřená otázka doplňuje předcházející otázku o informaci, o jaké konkrétní sporty 

se jedná. Všechny sporty a množství jejich zmínění respondenty jsou shrnuty 

v tabulce 4. Z ní vyplývá, že pro většinu respondentů se tímto nově oblíbeným sportem 

stal na prvním místě běh, dále posilování, jóga nebo cyklistika. Všechny tyto nejčastěji 

zmíněné sporty lze vykonávat venku nebo v pohodlí domova, takže jsou kompatibilní 

s omezujícími epidemiologickými nařízeními vlády. 

Tabulka 4: Výsledky otázky č. 27 

Sport počet Sport počet 

Běh 24 Aerobik 1 

Posilování 13 Hrazda 1 

Jóga 7 Intervalový trénink 1 

Cyklistika 6 MMA 1 

Běžecké lyžování 3 Nohejbal 1 

Skákání přes švihadlo 3 Otužování 1 

Skialpinismus 3 Pilates 1 

Chůze 3 Skateboarding 1 

In-line brusle 2 Tenis 1 

Šipky 2   1 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 28: Koupil/a jste si k vykonávání tohoto nového sportu nějaké sportovní 

produkty? 

69 % respondentů uvádí, že k vykonávání tohoto pro ně nového sportu si zakoupilo 

některé sportovní produkty. Tito respondenti byli dále odkázáni na otázku č. 29. Zbytek 
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respondentů, tedy 31 % nepotřeboval k tomuto novému zájmu nakoupit další produkty, 

a tak byl odkázán na otázku č. 30. 

Graf 19: Výsledky otázky č. 28 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Otázka č. 29: O jaké sportovní produkty šlo? 

Tato polootevřená otázka dávala respondentům (37) možnost výběru z více kategorií 

zároveň. Ve většině případů (70 %) se jednalo o nákup sportovního vybavení 

nebo pomůcek. Druhou nejkupovanější položkou bylo sportovní oblečení (46 %), 

za nímž následovala sportovní obuv (35 %). Kolem 15 % respondentů hlasovalo 

pro kategorie sportovní výživy a stravy, elektroniky a aplikací. Nejméně zastoupen byl 

nákup sportovních služeb s pouhými 3 %. 

Graf 20: Výsledky otázky č. 29 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Otázka č. 30: Myslíte si, že se tomuto novému sportu budete věnovat i po zrušení 

opatření, která byla zavedena v souvislosti s onemocněním Covid-19? 

Respondenti (54) se v této otázce ve většině případů rozhodli pro kladnou odpověď. 

Vyplývá z toho, že si danou sportovní aktivitu oblíbili a hodlají v ní pokračovat 

i nadále. Naopak 13 % respondentů s koncem opatření s touto sportovní aktivitou hodlá 

skončit. 

Graf 21: Výsledky otázky č. 30 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 31: Využíval/a jste v jednotlivých časových obdobích tréninky 

/příspěvky/programy/videa nebo další tvorbu určenou ke sportu, která byla 

přístupná online? 

Tato filtrační otázka rozdělí respondenty na dvě skupiny – na ty, kteří využívali online 

tvorbu určenu k podpoře sportu a na ty, kteří ji nevyužívali. První skupina respondentů 

bude dále nasměrována na otázku č. 32, kdežto druhá skupina bude odkázána 

na samotný konec dotazníku.  

Z výsledků plyne, že v průměru využívá tuto tvorbu kolem 40 % respondentů. 

V jednotlivých obdobích se jejich konkrétní užití ale mění. V období před propuknutím 

onemocnění Covid-19 v ČR se využitelnost pohybovala okolo 32 %. S Covidem-19 

v ČR tato čísla stoupla o více než 10 %. V letních měsících, s nimiž je spojeno uvolnění 

epidemiologických opatření došlo k lehkému poklesu na 37 %, nicméně s dalším 

zpřísněním v posledním období došlo opět k nárůstu, a to na 46 %. 
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Graf 22: Výsledky otázky č. 31 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 32: Platil/a jste v jednotlivých časových obdobích za tuto online tvorbu 

jejich poskytovatelům? 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že z těch respondentů, kteří ke svým 

sportovním aktivitám využívali online tvorbu, zaplatila pouze malá část z nich. Hladina 

množství těchto respondentů se v průměru pohybuje okolo 8 %. V posledním období 

pozorujeme oproti předcházejícím téměř dvojnásobný nárůst. 

Graf 23: Výsledky otázky č. 32 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Otázka č. 33: Vyhovovalo by Vám vykonávat sport za pomoci online platformy 

natolik, že byste tento způsob upřednostnili i po konci pandemie onemocnění 

Covid-19? 

Pouhých 6 % respondentů by preferovalo vykonávat sport za pomoci online platformy 

i po konci platnosti omezujících epidemiologických opatření. Jako důvod respondenti 
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uváděli to, že za dostupnost této online tvorby nemusejí platit, nemusejí opouštět dům 

anebo je to zkrátka tak baví a vyhovuje jim to. Naprostá většina respondentů tedy raději 

volí fyzickou přítomnost na trénincích. 

Graf 24: Výsledky otázky č. 33 

 

Zdroj: Vlastní zpracování  

5.2 Syntéza výsledků 

V syntéze výsledků jsou přehledně shrnuty předcházející podrobněji popsané výsledky 

kapitoly 5.1.  

V tomto dotazníkovém šetření jsou rovnoměrně zastoupena obě pohlaví. Většina 

respondentů je mladší 56 let a pochází většinou z území Čech (konkrétně z Prahy, 

Středočeského nebo Jihočeského kraje). Téměř všichni respondenti, kteří se 

dotazníkového šetření zúčastnili, mají alespoň střední vzdělání.  

Z filtračních otázek č. 5 a 6 do stěžejní části dotazníku pokračovalo 127 respondentů, 

kteří sportují nebo v minulosti sportovali a současně s tím nakupují nebo v minulosti 

nakupovali sportovní produkty. Tito respondenti splňují obě charakteristiky základního 

souboru a představují výběrový soubor.  

Sportovní aktivita se vlivem opatření v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 

snížila u poloviny respondentů. Pouze ¼ respondentů dokázala udržet svoji sportovní 

aktivitu ve stejné výši a zhruba ¼ respondentů byla schopna svou sportovní aktivitu 

naopak zvýšit. Z hlediska frekvence došlo oproti předcházejícímu roku před 

propuknutím onemocnění Covide-19 v ČR průměrně k více než zdvojnásobení těch, 

kteří nesportují nebo sportují nepravidelně. Nárůsty v jednotlivých obdobích byly 

největší v těch obdobích, kdy došlo k zpřísnění epidemiologických opatření. Dále se 
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průměrně zvýšilo také množství respondentů, kteří sportují 1x-2x týdně a těch, kteří 

sportují 7x týdně a vícekrát. Naopak ubylo respondentů, kteří sportují 3x-4x týdně 

a těch, kteří sportují 5x-6x týdně. Nejoblíbenějšími sporty a tělesnými aktivitami jsou 

ve všech obdobích shodně: běh, posilování/fitness, cyklistika, turistika/chůze a jóga. 

V závislosti na vládních opatřeních ohledně onemocnění Covid-19 došlo k lehkému 

zvýšení zájmu o běh a turistiku/chůzi. U ostatních sportů a tělesných aktivit nebyly 

zaznamenány razantní změny. 

Opatření nastolená v důsledku pandemie onemocnění Covid-19 v ČR zapříčinila snížení 

peněžních příjmů u zhruba 30 % respondentů. Příjem 50 % respondentů zůstal ve stejné 

výši. K zvýšení příjmů došlo jen u zhruba 10 % respondentů. V důsledku této nové 

ekonomické situace každého respondenta bylo 30 % z nich nuceno omezit své výdaje 

na sportovní produkty. Naopak v obdobích průběhu pandemie průměrně ¼ respondentů 

zaznamenala zvýšenou četnost i objem svých nákupů sportovních produktů než v roce, 

který pandemii předcházel. 42 % respondentů si dokonce koupilo takové sportovní 

produkty, které by si za normálních okolností nekoupili. 

V období od března 2019 do února 2020 si sportovní produkty zakoupilo 71 % 

respondentů. Po srovnání tohoto období (rok před propuknutím pandemie Covidu-19 

v ČR) s rokem s přítomností Covidu-19 v ČR, bylo zjištěno, že došlo k průměrnému 

poklesu nákupů sportovních produktů o 20 %. To znamená, že v roce s přítomností 

Covidu-19 v ČR, tak sportovní produkty nakoupilo průměrně pouze 52 % respondentů. 

Jedná se o pokles nákupů u všech, v dotazníku zmíněných, kategorií produktů. Největší 

pokles, a to až o 30 %, byl zaznamenán u kategorií sportovní oblečení a sportovní obuv. 

Dále také poklesly nákupy sportovních služeb, vybavení a pomůcek a sportovní stravy. 

Jediná kategorie, která se těšila úspěchu a nárůstu byla kategorie žádné. Z toho vyplývá, 

že před propuknutím onemocnění Covid-19 nenakupovalo žádné sportovní produkty 

necelých 10 % respondentů. S příchodem tohoto onemocnění se ale množství těchto 

respondentů zvýšilo na průměrných 35 %.  

60 % respondentů uvedlo, že nejraději nakupuje sportovní produkty v kamenných 

prodejnách především z důvodu vyzkoušení, prohlédnutí a možnosti poradit se 

s prodavačem. 40 % respondentů na druhou stranu preferuje nákupy na e-shopech 

z důvodu velkého výběru, pohodlí a rychlosti. Před propuknutím onemocnění Covid-19 

uskutečnila polovina respondentů nákupy sportovního zboží v kamenných prodejnách 
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a polovina na e-shopech. S příchodem onemocnění Covid-19 ale v této pomyslné bitvě 

na plné čáře zvítězily e-shopy, na nichž se uskutečnila většina nákupů sportovních 

produktů respondentů.  

Zhruba 40 % respondentů se v průběhu pandemie začalo zajímat o nový sport, kterému 

se dříve nevěnovali anebo se mu věnovali pouze výjimečně. Jednalo se především 

o běh, posilování/fitness, jógu a cyklistiku. Speciálně k vykonávání těchto sportů si 

70 % respondentů zakoupilo některé sportovní produkty. Nejčastěji sportovní vybavení 

a pomůcky, oblečení a obuv. Většina respondentů se hodlá tomuto pro ně novému 

sportu věnovat i po zrušení epidemiologických opatření.  

Online tvorbu jako například online tréninky, sportovní programy, videa nebo další 

příspěvky v průměru využívá kolem 40 % respondentů. Byl zaznamenán mírně zvýšený 

zájem v obdobích, v nichž byla stanovena přísnější epidemiologická opatření. Za tuto 

tvorbu průměrně zaplatí pouhých 8 % respondentů, přičemž v posledním období byl 

zaznamenán téměř zdvojnásobení plateb za tuto tvorbu. Sportování, za využití online 

tvorby, vyhovuje více v průměru pouze 6 % respondentů. 
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6 Diskuze 

Nejvýraznějším podnětem, který na respondenty působil a který byl v této bakalářské 

práci nejvíce sledovaný, je bezpochyby podnět politický. V důsledku 

epidemiologických opatření vyhlášených vládou České republiky došlo k výrazným 

omezením, která měla dopad na nákupní chování respondentů. Jak již bylo v kapitole 

3.1.3 zmíněno, jednalo se o opatření, která například omezovala volný pohyb 

a shromažďování osob, uzavírala obchody, sportoviště, rekreační zařízení nebo rušila 

sportovní a kulturní akce. Dále také nařizovala použití hygienických pomůcek 

k ochraně dýchacích cest a podobně.  

Kvůli těmto opatřením mohlo dojít k ovlivnění výsledků a z nich vyplývajících závěrů, 

jelikož v určitých obdobích se v důsledku těchto právních úprav třeba ani nenabízely 

jiné možnosti. 

Opatření na uzavření prodejen mělo pravděpodobně vliv na přesun naprosté většiny 

nákupů sportovních produktů z kamenných prodejen do online e-shopů. Během roku se 

navíc množství nákupů sportovních produktů snížilo o 20 %. Tento pokles mohl být 

také zapříčiněn například nedostatečným technickým vybavením respondentů k online 

nákupům nebo tuto změnu mohly zapříčinit také ekonomické podněty působící 

na respondenty. Dokonce 30 % respondentů uvádí, že muselo omezit své nákupy 

sportovních produktů v důsledku své ekonomické situace, kterou zapříčinila právě 

epidemiologická opatření. Lidé nejspíš přišli o práci nebo o jiné příjmy, byl jim zkrácen 

pracovní úvazek nebo došlo k omezení jejich náplně práce a podobně. 

Největší pokles nákupů byl zaznamenán u kategorií sportovní oblečení a sportovní 

obuv. Důvod může být například ten, že tyto položky bývají citlivé na osobní 

přítomnost spotřebitele na prodejně například kvůli vyzkoušení, prohlédnutí a výběru 

vhodné velikosti.  

Vliv nastolených epidemiologických opatření na uzavření sportovišť a zákaz 

shromažďování nejspíše ovlivnil i sportovní aktivitu. Během roku se sportovní aktivita 

snížila u poloviny respondentů, a také se zdvojnásobil počet těch, kteří nesportují vůbec 

nebo nepravidelně. Z výsledků je navíc patrné snížení frekvence sportování v měsících, 

kdy platila přísná epidemiologická opatření. 
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Na druhou stranu ale v důsledku epidemiologických opatření 40 % sportovně aktivních 

respondentů objevilo nový sport, kterému se rádi věnují a až polovina respondentů se 

mu hodlá věnovat i po skončení platnosti opatření. Jednalo se především o běh, 

posilování/fitness, jógu a cyklistiku. Tyto sporty se nejspíše umístily na předních 

příčkách, jelikož šly po celou dobu pandemie vykonávat venku pouze s minimálními 

omezeními (například zakrytí dýchacích cest) nebo je bylo možné vykonávat v pohodlí 

domova. Tento nově nabitý zájem dokonce v 70 % ovlivnil i nákup některého 

ze sportovních produktů.  

Technologie a online tvorbu ke sportu používá za běžných okolností zhruba 40 % 

respondentů. Navzdory očekávání výzkumníka, dotazník nezaznamenal nijak razantně 

zvýšenou spotřebu této online tvorby. Byl zaznamenán pouze mírně zvýšený zájem 

v obdobích, v nichž byla stanovena přísnější epidemiologická opatření.  

Respondenty mohla ovlivnit také ztráta sociálního kontaktu. V důsledku opatření totiž 

docházelo k vyčlenění lidí z obvyklých sociálních kruhů (spolupracovníci, spolužáci, 

přátelé a další). Pokud to šlo, lidé pracovali nebo se učili z domova. Když byla situace 

nejhorší, tak dokonce nebylo možné navštěvovat ani rodinu. Sociální kontakt byl proto 

v mnoha případech omezen pouze na nejbližší rodinu. V důsledku toho, mohla řada 

respondentů přijít o podněty k nákupu. 

Ke slovu mohla přijít i společenská role jedinců, kdy například nákupy produktů pro 

celou rodinu vykonávala pouze jedna osoba, třeba otec rodiny. Další proměnnou mohl 

být například i věk respondentů. Vzhledem k tomu, že u starších lidí byl častý horší 

průběh onemocnění, tak nákupy mohli mít na starosti spíše mladší jedinci a podobně. 

S tím mohou souviset i psychologické faktory. Spotřebitel mohl být ovlivněn strachem 

z onemocnění Covid-19, který byl začátkem pandemie všudypřítomný. V důsledku toho 

mohlo dojít k ještě mnohem radikálnějšímu omezení sociálních kontaktů, které 

zapříčinily změny v nákupním chování nebo sportovní aktivitě.  

Každá konkrétní situace respondenta je velmi individuální. Na každého jedince působí 

velké množství proměnných a z této práce nelze zcela jasně určit, které konkrétní 

podněty nebo faktory byly ty nejdůležitější. Na všechny stejně ale patrně působila nová 

pravidla fungování, která s sebou onemocnění Covid-19 do České republiky přineslo. 

Každý se jim ale musel přizpůsobit tak, aby naplnil svoje potřeby. 
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Ačkoliv populaci dotazníkového šetření tvoří obyvatelé České republiky, tak z výsledků 

otázek, které byly zaměřeny na základní charakteristiku respondentů, vyplývá, že 

naprostá většina pochází z území Čech. Respondenti z Moravy a Slezska téměř nejsou 

zastoupeni, tudíž výsledky nelze plně vztahovat na celé území České republiky, ale 

pouze na Čechy.  

Velký vliv na výsledky dotazníku mohl mít také fakt, že většinu respondentů tohoto 

dotazníkového šetření tvořili především respondenti mladší 55 let, přičemž naprostá 

většina respondentů spadala do věkové kategorie 18-25 let. Důvodem bude 

pravděpodobně zvolený elektronický způsob distribuce dotazníku skrze sociální síť 

Facebook. Tato data potvrzují informace, jež jsou uvedeny na webu 365 tipů (2019). 

Z nich vyplývá zcela zřejmý závěr: Čím je člověk starší, tím méně sociální síť Facebook 

využívá. Největší propad v počtech uživatelů je zaznamenán právě u věkové hranice 

55 let. Z obyvatel starších 55 let má Facebook totiž jen okolo 10 % lidí. Z nejčastěji 

zastoupené věkové kategorie v tomto dotazníkovém šetření (18-25 let) má naopak tuto 

sociální síť téměř každý. Nevýhody elektronického způsobu dotazování, které jsou 

uvedeny v kapitole 4.2.1, by v tomto případě měly být doplněny o věkové omezení. 

Absence respondentů starších 55 let tak mohla ovlivnit výsledky dotazníku. 
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7 Závěr  

Pandemie onemocnění Covid-19 ovlivnila celý svět. Společnost se náhle musela potýkat 

s řadou změn, které měly napomoci ke snížení přenosu nemoci tak, aby nebyly 

přeplněné nemocnice a snížila se úmrtnost lidí v souvislosti s tímto onemocněním. 

Na spotřebitele, v našem případě sportovce – černé skříňky, tak začaly tyto změny 

a podněty působit a ovlivnily jejich nákupní chování.  

Cílem této bakalářské práce bylo tedy objasnit a zanalyzovat, jak pandemie onemocnění 

Covid-19 ovlivnila nákupní chování a sportovní aktivitu obyvatel České republiky. Tato 

práce se také zajímala o přesun nákupů sportovních produktů a přemístění sportovních 

aktivit do online prostředí. 

Konkrétněji byl prověřen vliv pandemie onemocnění Covid-19 na příjmy a výdaje 

respondentů a dále byla prozkoumána také frekvence, objem, místo a složení nákupů 

sportovních produktů. Z hlediska sportovní aktivity bylo zkoumáno, jaký vliv měla 

pandemie onemocnění Covid-19 na frekvenci a druh vykonávaných sportů nebo 

tělesných aktivit. Práce měla také za úkol zjistit, jestli v důsledku pandemie nedošlo 

k vytvoření nových zájmů o sportovní aktivity nebo jestli respondenti k vykonávání 

sportu nevyužívali některou tvorbu, která je dostupná online.  

Výzkumnou metodou k zjištění relevantních dat pro tuto bakalářskou práci, byla metoda 

kvantitativní, konkrétně dotazníkové šetření. Vzniklý dotazník byl následně 

distribuován elektronicky prostřednictvím sociální sítě Facebook.  

Na základě dat zjištěných z dotazníkového šetření byla následně porovnána především 

dvě období: období jednoho roku před propuknutím onemocnění Covid-19 v ČR 

(březen 2019 – únor 2020) a období jednoho roku po propuknutí onemocnění Covid-19 

v ČR (březen 2020 – únor 2021). 

Ze získaných dat od respondentů vyplynuly následující výsledky a závěry, které 

charakterizují současnou situaci po propuknutí onemocnění Covid-19 v České republice 

z hlediska nákupního chování a aktivity sportovců. 

Ve většině případů nedošlo oproti předcházejícímu roku k podstatným změnám příjmů 

respondentů, nicméně můžeme říct, že pokud se příjmy respondentů změnily, tak došlo 

spíše ke snížení. Zhruba třetina respondentů v přímé souvislosti přiznává, že se změnou 

jejich ekonomické situace došlo i ke snížení jejich výdajů právě na sportovní produkty.  
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Oproti předcházejícímu roku došlo ke snížení nákupů sportovních produktů zhruba 

o pětinu, přičemž nejvíce klesla poptávka po sportovním oblečení a sportovní obuvi. 

Většina respondentů nezaznamenala změnu v četnosti ani objemech nákupů sportovních 

produktů oproti předcházejícímu roku. Vyššího objemu nákupů si oproti 

předcházejícímu roku všimla vždy zhruba čtvrtina respondentů. Oproti předcházejícímu 

roku, kdy nákupy sportovních produktů probíhaly rovnoměrně v kamenných prodejnách 

i na e-shopech, se vlivem onemocnění Covid-19 v drtivé většině případů přesunuly na 

e-shopy. 

Ve většině případů se sportovní aktivita respondentů oproti předcházejícímu roku 

snížila. Současně s tím se o polovinu zvýšil počet lidí, kteří nesportují vůbec nebo 

nepravidelně. Ve čtvrtině případů došlo ale naopak k navýšení sportovní aktivity. 

Vzrostl zájem o běh a turistiku/chůzi. 40 % respondentů se v tomto roce začalo zajímat 

o nový sport, kterému se většina hodlá i nadále věnovat. Ve většině případů (70 %) si 

respondenti speciálně k tomuto novému sportu zakoupili i nějaký sportovní produkt. 

Navzdory očekávání ze sesbíraných dat nevyplývá oproti předcházejícímu roku žádný 

razantní nárůst zájmu o online tvorbu určenou ke sportu. Dotazník zaznamenal pouze 

mírně zvýšený zájem v obdobích s přísnými opatřeními. 

Vzhledem k tomu, že situace ohledně tohoto onemocnění je nestabilní a nelze zcela 

jasně predikovat její další vývoj, dobu trvání, další dopad na společnost nebo vliv 

nových mutací tohoto onemocnění, tak materiál v podobě tohoto výzkumu může 

představovat podklad pro firmy, prodávající sportovní produkty, které by na základě zde 

zmíněných výsledků a závěrů mohly přemýšlet o změnách, jež by jim mohly pomoci 

k vyrovnání se s novou situací, kterou toto onemocnění způsobilo a snížit tak svoje 

ztráty.  

Tento výzkum by v následujících letech mohl být rozšířen o analýzu dalších období. 

Mohlo by být například prozkoumáno, jestli nedošlo k přesunu nákupu sportovních 

produktů právě na tato období, nebo jestli nedošlo k opětovnému nárůstu sportovní 

aktivity. 
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Přílohy 

Příloha 1: Dotazník 



 

Příloha 1: Dotazník 

Dobrý den, vážení respondenti, 

jsem studentkou Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a ráda bych Vás 

požádala o vyplnění krátkého dotazníku pro účely mé bakalářské práce na 

téma: Marketingový výzkum nákupního chování sportovců v době pandemie 

Covid-19. Cílem mé bakalářské práce je zjistit, jak ovlivnila pandemie onemocnění 

Covid-19 nákupní chování z hlediska sportovních aktivit a nákupů sportovních. Dále se 

budu také zajímat o přesun těchto aktivit a nákupů do online prostředí. 

 

Dotazník je určen pro osoby starší 18 let a zabere Vám pouze několik málo minut. 

 

V rámci dotazníku se setkáte s rozdělením na 4 období, která mají následující 

charakteristiku: 

1) březen 2019 – února 2020: zde uvažujeme období cca 1 rok před rozšířením 

onemocnění Covid-19 v ČR, 

2) březen – květen 2020: v tomto období v ČR propukla 1. vlna onemocnění Covid-19, 

v jejímž důsledku byla nastolena různá opatření a omezení, 

3) červen – září 2020: v tomto období v ČR došlo k uvolnění opatření, která byla 

zavedena v souvislosti s onemocnění Covid-19, 

4) říjen 2020 – únor 2021: v tomto období v ČR došlo k dalším omezením 

a zpřísněním opatření. 

 

Dále se v dotazníku setkáte také s následujícími pojmy: 

Tělesná aktivita: „Jakýkoli tělesný pohyb.“ 

Sport: „Veškeré formy tělesné aktivity, které usilují o vylepšení fyzické kondice 

a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků.“ 

Pokud v dotazníku nejsou tyto termíny rozlišeny, tak slovo sport označuje obojí 

z předcházejících pojmů. 



 

Získaná data budou zpracována, publikována a uchována v anonymní podobě, budou 

využita pro účely výzkumu a jeho výstupů. S výsledky studie se můžete seznámit na 

emailové adrese: b.veclova@gmail.com. 

 

Vyplněním a odevzdáním dotazníku potvrzujete, že dobrovolně souhlasíte se svojí 

účastí v této výzkumné studii, o které jste byl/a informován/a, jakož i o právu odmítnout 

účast. 

 

Děkuji za Vaši ochotu a spolupráci. 

 

Barbora Večlová 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

  



 
 



 
 


