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Abstrakt

Název:

Generace Z a sportovní značky

Cíle:

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit pomocí skupinových rozhovorů,
jaký význam mají značky sportovního zboží v rámci kupního rozhodovacího
procesu pro generaci Z žijící v hlavním městě Praha.

Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda skupinových rozhovorů. Scénář
skupinových rozhovorů byl sestaven na základě rešerše literatury.
Z rozhovorů byl pořízen audiozáznam, který byl využit spolu s poznámkami
k analýze dat. K přepisu dat z audiozáznamu byla využita metoda
shrnujícího protokolu. Dále byla na základě identifikovaných kategorií
a témat vytvořena závěrečná zpráva.

Výsledky: Pro generaci Z žijící v hlavním městě Praha hraje značka svou roli v rámci
kupního rozhodovacího procesu ve všech jeho fázích při koupi sportovního
zboží.
Generace Z žijící v hlavním městě Praha má kladný vztah ke sportovním
značkám. Jsou ochotní si připlatit za značkové zboží a jsou loajální
ke značkám.

Klíčová slova:

generace Z, značka, sportovní značka, spotřebitel, spotřební chování,
kupní rozhodovací proces

Abstract

Title:

Generation Z and sports brands

Objectives:

Main goal of the diploma thesis is to find out brand importance in
decision-making process of generation Z living in capital city of Prague
using group interviews.

Methods:

The qualitative method was used in the diploma via group interviews.
Scenario of the group interviews was based on literature search.
Audio record was taken during the interview which was used with notes
to analyzing the data. Summary protocol method was used to rewrite data
from audio record.

Results:

For generation Z living in the capital city of Prague, the brand plays its
role in the buying decision-making process in all its phases in the
purchase of sporting goods.
Generation Z living in capital city of Prague got good relationship with
sporting brands. They are willing to pay more money for branded goods
and they are loyal to brands.

Keywords:

generation Z, brand, sports brand, consumer, consumer behavior,
buyer decision process

Obsah
1

ÚVOD ..................................................................................................................... 11

2

TEORETICKÁ VÝCHODISKA ............................................................................ 13
2.1

Spotřební chování............................................................................................. 13

2.1.1

Definice ..................................................................................................... 13

2.1.2

Faktory ovlivňující spotřební chování ...................................................... 14

2.1.2.1

Společenské faktory........................................................................... 14

2.1.2.2

Ostatní faktory ................................................................................... 16

2.1.3

2.1.3.1

Howard-Sheth Model ........................................................................ 18

2.1.3.2

Engel-Kollat-Blackwell Model ......................................................... 19

2.1.3.3

Nicosia Model ................................................................................... 21

2.1.3.4

S-R model .......................................................................................... 22

2.1.3.5

S-O-R model ...................................................................................... 23

2.1.3.6

Schiffman – Kanuk model ................................................................. 23

2.1.3.7

Enviromentální model ....................................................................... 24

2.1.4

2.2

Modely spotřebního chování .................................................................... 16

Kupní rozhodovací proces ........................................................................ 25

2.1.4.1

Rozpoznání potřeby ........................................................................... 26

2.1.4.2

Hledání informací .............................................................................. 27

2.1.4.3

Hodnocení alternativ ......................................................................... 28

2.1.4.4

Kupní rozhodnutí ............................................................................... 29

2.1.4.5

Ponákupní chování ............................................................................ 29

Spotřebitel a značka ......................................................................................... 30

2.2.1

Sportovní značka....................................................................................... 30
7

2.2.2

Hodnota značky a spotřebitel .................................................................... 30

2.2.3

Loajalita spotřebitele ke značce ................................................................ 31

2.3

2.3.1

Rozdělení generací .................................................................................... 33

2.3.2

Generace Z ................................................................................................ 33

2.4

3

4

5

Generace ........................................................................................................... 32

Generace Z jako spotřebitelé ............................................................................ 35

2.4.1

Generace Z a marketing ............................................................................ 35

2.4.2

Generace Z a online prostor ...................................................................... 37

2.4.3

Generace Z a finance ................................................................................ 38

2.4.4

Generace Z a ekologie .............................................................................. 38

2.4.5

Generace Z a loajalita ke značkám ........................................................... 39

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE ....................................................................................... 40
3.1

Úkoly práce ...................................................................................................... 40

3.2

Hypotézy .......................................................................................................... 40

METODOLOGIE ................................................................................................... 41
4.1

Operacionalizace .............................................................................................. 41

4.2

Metody sběru dat .............................................................................................. 42

4.2.1

Kvalitativní metoda sběru dat ................................................................... 42

4.2.2

Skupinový rozhovor .................................................................................. 42

4.3

Základní soubor ................................................................................................ 43

4.4

Výzkumný soubor ............................................................................................ 43

4.5

Sestavení scénáře rozhovorů ............................................................................ 44

4.6

Sběr dat............................................................................................................. 44

4.7

Analýza dat....................................................................................................... 45

ANALYTICKÁ ČÁST ........................................................................................... 46
5.1

Respondenti ...................................................................................................... 46

8

5.2

Role značky v kupním rozhodovacím procesu ................................................ 51

5.2.1

5.2.1.1

Rozpoznání potřeby ........................................................................... 52

5.2.1.2

Hledání informací .............................................................................. 53

5.2.1.3

Hodnocení alternativ ......................................................................... 55

5.2.2

Fáze během koupě .................................................................................... 62

5.2.2.1

Značka ............................................................................................... 62

5.2.2.2

Prodejce ............................................................................................. 64

5.2.2.3

Velikost výdaje .................................................................................. 65

5.2.3

6

Fáze před koupí ......................................................................................... 52

Fáze po koupi ............................................................................................ 67

5.2.3.1

Chování při nespokojenosti ............................................................... 67

5.2.3.2

Chování při spokojenosti ................................................................... 68

5.2.3.3

Loajalita ke značkám ......................................................................... 68

SYNTETICKÁ ČÁST ............................................................................................ 69
6.1

Model chování generace Z při koupi sportovních produktů ............................ 69

6.2

Role značky v kupním rozhodovacím procesu ................................................ 70

6.2.1

Fáze před koupí ......................................................................................... 70

6.2.1.1

Rozpoznání potřeby ........................................................................... 70

6.2.1.2

Hledání informací .............................................................................. 71

6.2.1.3

Hodnocení alternativ ......................................................................... 72

6.2.2

Fáze během koupě .................................................................................... 73

6.2.3

Fáze po koupi ............................................................................................ 74

7

DISKUZE ............................................................................................................... 76

8

ZÁVĚRY ................................................................................................................ 80

SEZNAM LITERATURY .............................................................................................. 82
SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 86

9

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 87
SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 88
SEZNAM PŘÍLOH......................................................................................................... 89

10

1

ÚVOD

Generace Z je jedna z nejmladších generací, kterou rozlišujeme. Jedná se o děti a mladé
lidi, kteří se narodili do světa plného moderních technologií a internetu a kteří s těmito
technologiemi umí skvěle zacházet. Žijí s nimi od dětství, někteří dokonce od narození
a jsou jejich přirozenou součástí. Život bez sítě World Wide Web si nedokážou
představit. Je pro ně přirozené prožívat vše skrz dotykové displeje jejich chytrých
telefonů a tabletů. Používají je v každodenním životě k velkému množství úkonů jako
například ke vzdělávání, k vydělávání peněz nebo třeba k nákupům.
Vzhledem k tomu, že velkou část času tráví na internetu, vznikl fenomén youtuberů
a influencerů. Jedná se o lidi, kteří komunikují přes obrazovky se svými sledujícími,
které z velké části tvoří generace Z. Jak již slovo influencer napovídá, ovlivňují tito lidé
své sledující. Většina z nich se snaží je ovlivňovat pozitivně, a proto skrze sociální sítě,
převážně Instagram a platformu YouTube, ukazují, jak žijí zdravě, k čemuž patří
i pohyb – sport.
Zdravý životní styl je dnes velmi populární a mladí lidé se snaží podle tohoto stylu žít.
Chodí sportovat, jedí zdravě, pečují o sebe uvnitř i navenek. O svůj zevnějšek se snaží
dbát i z hlediska oblékání. Jejich styl je osobitý, inspiraci často hledají
u již zmiňovaných influencerů.
Generace Z pomalu dospívá, stávají se z nich dospělí, kteří chodí do práce a vydělávají
peníze, které pak mohou spotřebovávat. Nejčastěji utrácí za trendy věci, avšak svoje
nákupy si dobře rozmýšlí. Pokud nakupují, chtějí tu nejlepší kvalitu za nejnižší možnou
cenu, často při jejich nákupech rozhoduje poměr cena – výkon. Nenakupují nic,
čemu nevěří a co se jim nějakým způsobem protiví. Většina z této generace si
uvědomuje celosvětový problém s ekologií, a i to ovlivňuje jejich nákupy. Pokud něco
nakupují, mělo by to být vyrobeno s ohledem na přírodu a v případě oblečení nést
označení udržitelné nebo bio – například bio bavlna.
Pokud spojíme tyto dvě oblasti, dostáváme se k hlavnímu tématu této práce. Generace Z
sportuje a k tomu potřebuje sportovní vybavení od sportovních značek, které navíc
velmi často prodávají i volnočasové oblečení, které je u generace Z velmi oblíbené.
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Čím je ovlivněno nákupních chování generace Z v oblasti sportovního vybavení?
Je rozhodujícím faktorem značka nebo něco jiného? Kde nakupují sportovní zboží
a proč? Jsou loajální ke sportovním značkám nebo značky mění podle aktuální potřeby?
To by měla tato diplomová práce objasnit.
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TEORETICKÁ VÝCHODISKA

2

2.1 Spotřební chování
Přestože jsme všichni odlišní, jedno nás spojuje, všichni jsme spotřebiteli. Každý z nás
pravidelně kupuje a spotřebovává nejrůznější komodity, jako například potraviny,
oblečení, bydlení, dopravu, vzdělání nebo služby (SCHIFFMAN, KANUK, 2014).
Jedná se tedy o jednu z rovin lidského chování, která zahrnuje spotřebu hmotných
i nehmotných statků (v marketingu se používá pojem produkt). Zjednodušeně řečeno –
proč a jak spotřebitelé užívají výrobky (KOUDELKA, 1997).
Hrajeme důležitou roli v ekonomice, a to jak místní, národní, tak i mezinárodní,
protože naše spotřební chování ovlivňuje poptávku po základních surovinách, která pak
ovlivňuje zaměstnanost a úspěch či zánik různých průmyslových odvětví. S tím se pojí
potřeba poznat spotřebitele – znát jejich přání, myšlení, způsob práce a trávení volného
času, aby prodejci uspěli ve svém oboru (SCHIFFMAN, KANUK, 2014).
SCHIFFMAN a KANUK (2014, s. 14) ve své publikaci dělí spotřebitele na dva různé
typy, tato práce se dále věnuje jen prvnímu z nich:
•

Osobní spotřebitel – zboží a služby kupuje pro svou osobní potřebu,
pro potřebu domácnosti nebo jako dárky;

•

Organizační spotřebitel – ziskové a neziskové organizace, vládní úřady,
které také nakupují pro svou potřebu.

2.1.1

Definice

Definic spotřebního nebo nákupního chování můžeme najít hned několik. Například
KOTLER (2007, s. 309) uvádí definici: „Nákupní chování spotřebitele znamená
nákupní chování konečných spotřebitelů – jednotlivců a domácností, kteří kupují zboží
a služby pro osobní spotřebu“. A dodává, že všichni koncoví spotřebitelé tvoří
spotřební trh. Každý spotřebitel je jiný, liší se především z hlediska věku, příjmů,
vzdělání a vkusu. Také nakupují různé výrobky a služby (KOTLER, 2007).

13

„Spotřební chování znamená chování lidí – konečných spotřebitelů, jež se vztahuje
k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků – produktů“ (KOUDELKA, 1997,
s. 11).
KOUDELKA (1997) v definici na rozdíl od KOTLERA (2007) uvádí, že se nejedná jen
o chování, které je spojené přímo s nákupem nebo užitím produktu, ale zahrnuje i okolí,
které spotřebitele ovlivňuje. Zahrnuje „širší spotřební podstatu“ každé osoby, která je
částečně vrozená a částečně získaná v průběhu života. Zahrnuje sem i kdy a jak
přestáváme produkty užívat.
Na spotřební chování se kouká komplexně i z dalšího pohledu. Nejde ho izolovat
od ostatních oborů, které nám poskytují cenné informace, pokud se chceme spotřebním
chováním zabývat. Obory, které poskytují další informace, jsou psychologie, sociologie,
sociální psychologie, kulturní antropologie a další obory (KOUDELKA, 1997).
2.1.2

Faktory ovlivňující spotřební chování

Každý spotřebitel a jeho nákupní rozhodování jsou ovlivňovány různými faktory,
které se dle publikací dělí na kulturní, společenské, osobní a psychologické. Přestože je
nedokážeme řídit, musíme je brát v potaz (KOTLER, 2007).
Pro tuto práci jsou důležité především společenské faktory, kterým se věnuje následující
podkapitola. Druhá podkapitola se věnuje dalším faktorům dohromady.
2.1.2.1 Společenské faktory
Tyto faktory spadají do sociální psychologie, která se zabývá tím, že jsme obklopeni
jinými lidmi, kteří nás ovlivňují. Mezi jednotlivci vznikají různé vztahy, na základě
různých kritérií, podle nichž se řadíme do různých skupin my sami nebo nás tam
zařazuje okolí. Kritérii mohou být například příbuzenský vztah, věková skupina, původ,
zájmy nebo činnosti. Některé jedince k sobě můžeme přiřazovat na základě rozdílností
(např. manžel a manželka, zaměstnanec a zaměstnavatel nebo zákazník a prodávající).
„Kritéria, na základě kterých můžeme lidi rozdělit do různých skupin, jsou téměř
neomezená“ (VYSEKALOVÁ, 2004, s. 82).
Skupiny, které mají přímý vliv, nazýváme členské skupiny a dále je dělíme na primární
a sekundární.

Primární

skupina

je

například

rodina,

přátelé,

sousedé

nebo spolupracovníci. V těchto skupinách dochází k pravidelné a neformální interakci.
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Sekundární skupiny jsou o poznání formálnější, ale interakce probíhá nepravidelně.
Jedná se například o náboženské skupiny, profesní asociace nebo odborové svazy. Další
skupiny, které ovlivňují jedince, jsou referenční skupiny. Ty mají na člověka přímý
nebo nepřímý vliv, přestože do nich často ani nepatří. Takové skupiny nazýváme
aspirační, do nich by si jedinec přál patřit (KOTLER, 2007).
KOTLER (2007) ve své publikaci zmiňuje, že marketinkoví specialisté se snaží
identifikovat referenční skupiny u svých cílových trhů. Na základě toho se snaží
ovlivňovat lídry těchto skupin, kteří svým chováním ovlivní ostatní ve skupině.
Jak silný vliv má skupina při volbě produktu a značky můžeme vidět na obrázku 1.
Obrázek 1 - Vliv skupiny při volbě produktu a značky

Zdroj: Kotler (2007)
Významný vliv má také rodina. V životě spotřebitele rozlišujeme dva typy rodiny –
orientace a prokreace. Rodina orientace jsou rodiče spotřebitele, kteří ho ovlivňují
i poté, co s nimi nežije. Rodina prokreace je partner/ka a děti spotřebitele a jedná se
o nejdůležitější nákupní organizaci ve společnosti, kterou marketingoví specialisté
důkladně zkoumají (KOTLER, 2007).
KOTLER (2007, s. 317) uvádí nákupní role spotřebitelů v rámci skupiny,
kteří dohromady tvoří rozhodovací jednotku:
•

Iniciátor – osoba, která jako první navrhne nákup;

•

Ovlivňovatel – osoba, jejíž názor ovlivňuje nákupní rozhodnutí;
15

•

Rozhodovatel – osoba, která provede konečné nákupní rozhodnutí nebo jeho
část;

•

Nákupčí – osoba, která provede nákup;

•

Uživatel – osoba, která produkt spotřebuje nebo užívá.

Každý patří do několika skupin, postavení v nich je definováno pomocí role a statusu.
Role, která zahrnuje činnosti, které jsou očekávány okolím, je spojena se statusem,
který odráží vážnost, kterou role vzbuzuje ve společnosti (KOTLER, 2007).
2.1.2.2 Ostatní faktory
Kulturní faktory jsou tvořeny kulturou, subkulturou a společenskou třídou. Jedná se dle
KOTLERA (2007) o faktory, které mají nejsilnější a nejvýznamnější vliv. Kultura je
základním východiskem lidského chování, které je z větší části naučené. Generace
Z žijící v hlavním městě Praha je ovlivněna stejnou kulturou. Subkultura a společenská
třída je pak u každého jiná, podle toho, kde a s kým vyrůstal.
Kupující je ovlivněn i jeho charakteristikami, jako věk, fáze života, zaměstnání,
ekonomická situace, životní styl, osobnost a vnímání sebe sama, které tvoří osobní
faktory (KOTLER, 2007). Každý člen generace Z je jedinečná osobnost a bude tedy
ovlivněn svými charakteristikami jinak.
Dále je spotřebitel ovlivněn čtyřmi psychologickými faktory, mezi které KOTLER
(2007) řadí motivaci, vnímání, učení a přesvědčení a postoje. Motivace je určena
potřebami spotřebitele, které dělíme na biologické a psychologické. Z potřeby se motiv
stává ve chvíli, kdy dosáhne intenzity, která jednotlivce tlačí k jejímu uspokojení.
Motivace je předpokladem k jednání, skutečné jednání však závisí na vnímání. Jedná se
o proces, prostřednictvím kterého lidé vybírají, řadí a interpretují informace, které jim
poskytuje obraz okolí. Jednání se v průběhu života mění na základě zkušenosti, tento
jev se nazývá učení. Postoje a přesvědčení získávají lidé na základě jednání a učení.
2.1.3

Modely spotřebního chování

Marketingový specialisté zkoumají, jak spotřebitelé reagují na podněty. Jde o zisk
konkurenční výhody, kterou získáme, pokud víme, jak budou spotřebitelé reagovat
na vlastnosti produktu, cenu a reklamu (KOTLER, 2007).
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MULAČOVÁ (2013) ve své publikaci navazuje na KOUDELKU (2007), který rozlišuje
čtyři základní směry, které vysvětlují chování jednotlivců a domácností a nazývá je
modely nebo někdy také přístupy:
•

Racionální modely;

•

Psychologické modely;

•

Sociologické modely;

•

Komplexní modely.

Racionální modely vnímají spotřebitele jako racionálně uvažující bytost, která se
rozhoduje především na základě ekonomické efektivnosti a naprosto vylučuje vliv
emocí, preferencí a ostatních vlivů. Z oblasti ekonomické teorie jsou zde využity
především mezní užitek, křížová elasticita nebo indiferenční křivky (MULAČOVÁ,
2013).
Psychologické modely naopak spotřební chování sledují z hlediska psychických
procesů a vycházejí ze dvou přístupů – behaviorálního a psychoanalytického.
Behaviorální přístupy vychází z chování a reakcí a považují vnitřní procesy
za nepoznané. Zjednodušeně můžeme tento model označit jako P-O (podnět-odezva)
nebo S-R (stimul-reakce) a chování spotřebitele je v tomto případě měřitelné.
Psychoanalytický přístup vychází z Freudova učení a tedy předpokládá, že spotřebitel si
své chování neuvědomuje (MULAČOVÁ, 2013).
Sociologické modely mají základ v sociálním prostředí a jeho působení na rozhodování
spotřebitele. Řeší především sociální role a chování v různých situacích a také význam
sociálních skupin jako rodina, známí, parta přátel atp. Sledují, jak reaguje na vlivy,
které na něj působí z okolí a jak ovlivňují nákupní chování (MULAČOVÁ, 2013).
Všechny tyto modely vedly k diskuzi, který z nich je nejlepší. Postupem času se přišlo
na to, že se všechny vlivy prolínají a doplňují a tím odstraňují slabé stránky
jednotlivých modelů, a naopak posilují ty silné. Modelům, které spojují všechny vlivy
se říká komplexní modely. MULAČOVÁ (2013) uvádí, že dle KOUDELKY (2007,
in MULAČOVÁ, 2013, s. 226): „je rámcově možné vnímat spotřební chování jako
vazbu mezi několika přístupy a faktory – předispozicemi k určitým spotřebním
projevům, podněty, které vyvolávají určité spotřební jednání a mezi průběhem
spotřebního chování a jeho výsledky, reakcemi“.
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Čtyři tradiční modely ve svém článku uvádí také JISANA (2014). Částečně se shodují
s modely, které uvádí MULAČOVÁ (2013), racionální model nazývá modelem
ekonomickým a shodně uvádí sociologický model. Dále pak uvádí model učení
a psychoanalytický model, který se částečně shoduje s psychologickým modelem
uvedeným MULAČOVOU (2013).
Model učení je založen na myšlence, že chování spotřebitele se řídí potřebou uspokojit
základní a naučené potřeby. Mezi základní potřeby patří jídlo, oblečení a přístřeší,
zatímco mezi naučené potřeby patří strach a vina. Spotřebitel tak bude mít tendenci
kupovat věci, které uspokojí jeho potřeby (JISANA, 2014).
2.1.3.1 Howard-Sheth Model
Je jedním z nejkomplexnějších modelů chování spotřebitele při nákupu v průběhu času.
Někdy se nazývá také jako „Teorie chování kupujících“ a používá koncept stimulační
reakce k vysvětlení chování kupujícího při výběru značky. (JISANA, 2014; JEFF,
2008).
Obrázek 2 - Howard-Sheth Model

Zdroj: vlastní zpracování dle JISANA (2014)
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Čtyři hlavní součásti modelu jsou (JISANA, 2014, s. 38, 39):
•

Vstupní proměnné – tvoří tři skupiny podnětů, mezi které se řadí významné
podněty (ty, které spotřebitel sám vidí a vnímá), symbolické podněty
(symbolická forma, kterou využívají marketéři prezentaci produktů) a sociální
podněty (rodina, referenční skupina, sociální třídy).

•

Výstupní proměnné – jedná se o pozorovatelnou reakci kupujícího, kterou tvoří
pět proměnných – nákup, záměr, přístup, porozumění značce a pozornost.

•

Hypotetické konstrukty – byly klasifikovány do dvou skupin: Percepční
konstrukty a Učební konstrukty. První se zabývá způsobem, jakým jedinec
vnímá a reaguje na informace ze vstupních proměnných, přičemž zohledňuje
nejednoznačnost stimulů a vnímavost. Druhá se zabývá fázemi od motivů
kupujícího k jeho spokojenosti v nákupní situaci.

•

Exogenní proměnné – nejsou definovány, ale jsou brány jako konstantní.
Mohou významně ovlivnit rozhodnutí kupujícího. Některé hlavní exogenní
proměnné zahrnuté v modelu jsou důležitost nákupu, osobnostní proměnné,
kultura, sociální třída, finanční stav.

2.1.3.2 Engel-Kollat-Blackwell Model
Engel-Kollat-Blackwell model prošel mnoha revizemi a dnes se můžeme setkat
s názvem Model spotřebitelského rozhodnutí či Engel-Blackwell-Miniard Model (JEFF,
2008). Jedná se o model vědomého řešení problémů a učení se chování spotřebitele.
Popisuje aktivní proces vyhledávání a hodnocení informací, ukazuje součásti
rozhodování a vztah a interakci mezi nimi (ZHANG, XUE, WEN, LIU, LUO a LI,
2020; JISANA, 2014). Celý model zobrazuje obrázek 3.
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Obrázek 3 - Engel-Kollat-Blackwell Model

Zdroj: MORGOZA, VÍTEK (2001, in VYSEKALOVÁ, 2011)
Model spotřebitelského chování pohlíží na spotřebitelské chování jako na rozhodovací
proces a identifikuje pět aktivit (JISANA, 2014, s. 39, 40):
•

Rozpoznání problému;

•

Hledání informací;

•

Hodnocení alternativ;

•

Volba;

•

Výsledek.
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Těchto pět aktivit je součástí kupního rozhodovacího procesu, který uvádí i další autoři
a blíže se mu věnují kapitoly 2.1.4.1. – 2.1.4.5., kde se jednotlivé fáze liší svým
názvem.
Kromě těchto pěti fází obsahuje model další proměnné seskupené do pěti kategorií
(JISANA, 2014, s. 40):
•

Vstupní informace;

•

Zpracování informací;

•

Hodnocení značky produktu;

•

Obecné motivační vlivy;

•

Internalizované vlivy prostředí.

2.1.3.3 Nicosia Model
Model je považován za první komplexní model chování kupujících (JONES, SHAW,
a MCCLEAN, 2011 in MILNER a ROSENSTREICH, 2013). Model byl vyvinut v roce
1966 Francescem Nicosiem, odborníkem na motivaci a chování spotřebitelů a snaží se
vysvětlit chování kupujícího vytvořením vazby mezi organizací a jejím (potenciálním)
spotřebitelem (JISANA, 2014). Na obrázku 4 můžeme vidět, že se skládá ze čtyř „polí“,
počínaje komunikací informací, které mají vliv na postoj spotřebitele (ovlivněný
pevnými atributy a atributy spotřebitele, zejména spotřebitelskými předispozicemi),
následovaný procesem vyhledávání a hodnocení, rozhodnutím a výstupy z hlediska
chování,

spotřeby,

skladování,

zkušenosti

a ROSENSTREICH, 2013).
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a

zpětné

vazby

(MILNER

Obrázek 4 - Nicosia Model

Zdroj: vlastní zpracování dle JISANA (2014)
2.1.3.4 S-R model
Dalším komplexním modelem, který se používá, je model stimul/reakce. Ten detailně
rozpracovává vlivy a predispozice na základě modelu Podnět – Odezva (MULAČOVÁ,
2013). Model na obrázku 5 ukazuje, že marketing a ostatní podněty vstupují do tzv.
„černé skříňky“ a vyvolávají různé reakce.
Obrázek 5 - S-R Model

Zdroj: KOTLER (2007)
Cílem marketingových specialistů je pochopit, jak se z podnětů stávají uvnitř černé
skříňky reakce. Přestože nikdy nezjistíme, co se uvnitř skříňky konkrétně děje, můžeme

22

na základě modelů pochopit zákazníky, pokládat jim správné dotazy a dokázat je
ovlivnit (KOTLER, 2007).
2.1.3.5 S-O-R model
Dalším komplexním modelem, který uvádí autoři TOMEK a VÁVROVÁ (2007)
nebo BUXBAUM (2016) je model S-O-R. Jedná se o realistický model,
který jednoduše zobrazuje, že stimuly a reakce jsou spojeny organickou složkou, kterou
tvoří biologické a psychologické procesy. Mezi biologické procesy řadíme smyslové
orgány, nervový systém a svalovou soustavu. Mezi psychologické pak řadíme učení,
vnímání, emoce, motivace a myšlení. Model je zobrazen za obrázku 6.
Obrázek 6 - S-O-R model

Zdroj: TOMEK, VÁVROVÁ (2007)
2.1.3.6 Schiffman – Kanuk model
Autoři SCHIFFMAN a KANUK (2014) ve své knize uvádí model spotřebitelova
rozhodnutí, který spojuje množství pohledů na rozhodování spotřebitele a nákupní
chování, které autoři ve své knize uvádí. Jejich model obsahuje tři složky: vstup, proces
a výstup.
Vstupy autoři rozdělují na marketinkové a sociokulturní, jedná se o část, která vychází
z vnějších vlivů a slouží jako zdroj informací o produktu. Marketinkové vstupy tvoří
aktivity marketinkového mixu (produkt, propagace, cena, distribuční kanály). Celý
model je zobrazený na obrázku 7.
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Obrázek 7 – Schiffman – Kanuk model

Zdroj: SCHIFFMAN, KANUK (2014)
2.1.3.7 Enviromentální model
Od 70. let 20. století bylo provedeno mnoho výzkumů chování spotřebitelů při nákupu
produktů šetrných k životnímu prostředí. K tomuto nákupu vede spotřebitele několik
proměnných, mezi které BUI (2005) řadí hodnoty, přesvědčení/znalost, potřeby
a motivace, postoje a demografie a označuje je jako vstupy. Kromě vstupů ovlivňuje
záměr spotřebitelů mnoho dalších intervenujících proměnných, které autorka seskupuje
do ekoznaček a vůle spotřebitelů. Celý proces je zobrazen na obrázku 8.
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Hodnoty ovlivňují chování spotřebitele, nejprve si musí vážit ochrany životního
prostředí, aby měl v úmyslu koupit produkty šetrné k životnímu prostředí. Pokud jde
o to, jak znalosti ovlivňují ekologické chování spotřebitelů, zjištění byla rozporuplná.
Protože znalosti ovlivňují všechny fáze rozhodovacího procesu, mohou nesprávné
informace přimět spotřebitele k méně dokonalé volbě. Spotřebitelé uvádějí, že jsou
ochotni utratit další peníze za sociálně žádoucí koncept, jako je environmentalismus,
ale údaje o nákupu naznačují, že na „zelené“ záleží velmi málo ve srovnání s cenou,
kvalitou a pohodlím. Pokud jde o dopady environmentálních postojů na chování,
zjištění naznačují, že postoje jsou nejkonzistentnějším prediktorem nákupního chování
podporujícího životní prostředí. Na základě dřívějšího demografického profilování
obecně spadají „zelení“ spotřebitelé do následující kategorie: vzdělané ženy
před středním věkem, které mají středně vysoké až vysoké příjmy.
Obrázek 8 - Enviromentální model

Zdroje: vlastní zpracování dle BUI (2005)
2.1.4

Kupní rozhodovací proces

Autoři KOUDELKA (2006) a KOTLER (2007) shodně uvádějí pět fází kupního
rozhodovacího procesu, liší se pouze v pojmenování první fáze:
•

rozpoznání problému/potřeby,

•

hledání informací,

•

hodnocení alternativ,

•

kupní rozhodnutí,

•

ponákupní chování.
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Proces nákupu tedy začíná dlouho předtím, než zákazník zboží skutečně koupí
a pokračuje i poté. Je tedy potřeba zaměřit se na všechny fáze a ne, jen
na rozhodnutí. Jednotlivé fáze, kterými spotřebitel prochází jsou vidět na obrázku 9.
Ne u všech nákupů však zákazník projde všemi pěti fázemi, u rutinních nákupů
může některé fáze vynechat nebo změnit jejich pořadí (KOTLER, 2007).
Obrázek 9 - Kupní rozhodovací proces

Zdroj: vlastní zpracování dle JISANA (2014)
2.1.4.1 Rozpoznání potřeby
„První fáze nákupního rozhodovacího procesu, kdy si zákazník uvědomí existenci
problému nebo potřeby“ (KOTLER, 2007, s. 337).
Ve fázi rozpoznání problému si jedinec uvědomí rozdíl mezi očekávaným a skutečným
stavem

(KOUDELKA,

2006;

KOTLER,

2007;

ZAMAZALOVÁ,

2010;

JISANA, 2014). K tomu mohou vést dva směry: nepříznivě se změnil současný
skutečný stav – poškozením, vyčerpáním zásob nebo zhoršením kvality současného
řešení nebo změnou očekávání při nezměněném skutečném stavu – vliv referenčních
skupin, vnímavost vůči novým výrobkům. Přičemž se oba směry mohou prolínat
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a doplňovat. Další roli hrají marketingové podněty a jejich změny či změny dispozic
na straně spotřebitele (ZAMAZALOVÁ, 2010).
Potřebu mohou vyvolávat vnitřní i vnější podněty. Pokud dosáhne některé z běžných
potřeb prahové úrovně mluvíme o vnitřním podnětu. Nákupu sportovního zboží se
týkají spíše vnější podněty, které na spotřebitele působí a spouští u něj myšlenky
na případný nákup (KOTLER a KELLER, 2013).
2.1.4.2 Hledání informací
„Fáze nákupního rozhodování, kdy se spotřebitel rozhodne vyhledat více informací.
Může buď věnovat produktům větší pozornost, nebo může sám aktivně informace
vyhledávat“ (KOTLER, 2007, s. 339).
K vyhledávání informací může využít své dosavadní znalosti a zkušenosti – jedná se
o vnitřní hledání, nebo vyhledává informace další – v tom případě se jedná o vnější
hledání. Rozlišujeme dvě úrovně motivace hledat informace. Ten mírnější nazýváme
zvýšenou pozorností, kdy se spotřebitel stává vnímavější k informacím o určitém
produktu. Pokud spotřebitel sám aktivně pátrá po informacích, prohledává internet,
navštěvuje obchody a hovoří s kamarády, mluvíme o úrovni aktivního vyhledávání
informací (ZAMAZALOVÁ, 2010; KOTLER a KELLER, 2013).
ZAMAZALOVÁ (2010, s. 138) uvádí 3 zdroje informací:
•

Zdroje referenčního okolí – které vnímá spotřebitel nejdůvěryhodněji;

•

Neutrální zdroje (zprávy a sdělený nezávislých institucí, odborné publikace
zabývající

se

danou

problematikou,

výsledky

testů

jakosti)

–

které spotřebitel vnímá objektivně, ale bývají problematicky dostupné;
•

Zdroje související s marketingovými aktivitami (reklama, osobní prodej
a další nástroje komunikačního mixu) – které jsou však vnímány méně
důvěryhodně.
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Autoři KOTLER (2007) a KOTLER a KELLER (2013) uvádí zdroje ve čtyřech
skupinách:
•

Osobní zdroje, které můžeme přirovnat ke zdrojům referenčního okolí;

•

Komerční

zdroje,

které

jsou

stejné

jako

zdroje

související

s marketingovými aktivitami;
•

Veřejné zdroje, které jsou stejné jako neutrální zdroje;

•

Zkušenosti (zacházení, sledování, používání produktu), které autoři uvádí
oproti ZAMAZALOVÉ (2010) navíc.

2.1.4.3 Hodnocení alternativ
„Fáze nákupního rozhodování, ve které zákazník používá informace k hodnocení
jednotlivých alternativ z řady možností“ (KOTLER, 2007, s. 340).
Na základě informací, které spotřebitel získal v rámci hledání informací, se rozhoduje,
která z variant dostupných na trhu je pro něj nejvýhodnější. Nezvažuje všechny značky,
které se na trhu vyskytují, ale jen tzv. výběrový okruh. U těchto značek poté sleduje
různé vlastnosti, charakteristiky a nákupní kritéria, na jejichž základě se rozhoduje
(ZAMAZALOVÁ, 2010).
Vlastní rozhodnutí může dle ZAMAZALOVÉ (2010) probíhat kompenzačně,
kdy mohou pozitivní vlastnosti v souhrnu převážit ty negativní, nebo nekompenzačně,
kdy se tato možnost víceméně vylučuje a jsou zdůrazněny vlastnosti, které musí být
splněny na určité úrovni. Kompenzační přístup se prosazuje zejména u výrobků,
pro které je typické vysoké zaujetí nebo neexistuje mnoho alternativ. Při vysokém počtu
alternativ se prosazuje spíše nekompenzační přístup. V některých případech se
spotřebitelé rozhodují na základě zjednodušených úvah, které se nazývají heuristické
rozhodování.
KOTLER (2007) uvádí pět předpokladů, které se pojí s procesem hodnocení alternativ:
1. Spotřebitel se snaží uspokojit jakousi potřebu a hledá výhody, které koupí
produktu nebo služby získá. Zákazník vnímá produkt jako soubor vlastností
produktu.
2. Spotřebitel každé vlastnosti připisuje jiný stupeň důležitosti.
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3. Spotřebitel si spíše vytvoří souhrn přesvědčení o značce, které nazýváme
image značky.
4. Spotřebitel přikládá každé vlastnosti užitkovou funkci.
5. Spotřebitel získává postoje vůči značce v průběhu hodnocení.
Kupní chování ovlivňují také přesvědčení a postoje, které spotřebitelé získávají
zkušenostmi a učením. „Přesvědčení je deskriptivní názor, který určitá osoba o něčem
zastává. Stejně tak důležité jsou postoje. Postoj je něčí trvalé příznivé nebo nepříznivé
hodnocení, emocionální pocit či sklon k určitému jednání vůči nějakému objektu
nebo myšlence“ (KOTLER a KELLER, 2013, s. 207). Dle pátého předpokladu,
který uvádí KOTLER (2007), získává spotřebitel postoj vůči značce v průběhu
hodnocení alternativ a utváří si tak vlastní soubor představ o jednotlivých značkách
podle vlastností, které jsou pro něj důležité. Toto chování nazýváme Model
očekávání-hodnota, který tvrdí, že spotřebitel hodnotí produkty a služby podle svých
přesvědčení o značkách (KOTLER a KELLER, 2013).
2.1.4.4 Kupní rozhodnutí
„Fáze nákupního rozhodování, ve které spotřebitel skutečně zakoupí produkt“
(KOTLER, 2007, s. 343).
Ve většině případů vede rozhodnutí k nákupu preferované značky. Mezi fázi rozhodnutí
a nákupu však mohou vstoupit dva rušivé faktory – postoje ostatních a neočekávané
situační faktory. Míra vlivu ostatních závisí na intenzitě negativity druhé osoby
a na naší motivaci vyhovět přání druhé osoby. Spotřebitel může také nákup změnit,
odložit nebo se mu vyhnout. Toto rozhodnutí je ovlivněno jedním nebo více druhy
vnímaného rizika. Stupeň vnímaného rizika závisí na výši finanční částky, nejistoty
nákupu a sebejistoty spotřebitele (KOTLER, 2007; ZAMAZALOVÁ, 2010; KOTLER
a KELLER, 2013).
2.1.4.5 Ponákupní chování
„Fáze nákupního rozhodování, ve které spotřebitel podnikne další kroky v závislosti
na své spokojenosti nebo nespokojenosti s produktem“ (KOTLER, 2007, s. 344).
To, zda je zákazník spokojen či nespokojen, určuje vazba mezi očekávání a jeho
naplněním. Pokud je zákazník spokojen s velkou pravděpodobností u značky znovu
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nakoupí (věrnost/loajalita), případně nakoupí i jiné produkty u stejné značky
(generalizace) a vede to k pozitivním referencím v sociálním okolí spotřebitele. Pokud
užití produktu přináší vyšší než očekávanou úroveň, všechny tyto účinky se násobí.
Pokud je však zákazník nespokojen, s největší pravděpodobností v budoucnu změní
značku, od dané značky si nekoupí ani jiný produkt a bude šířit negativní zkušenost
s produktem ve svém okolí (ZAMAZALOVÁ, 2010).

2.2 Spotřebitel a značka
Tato kapitola se věnuje nejprve vymezení sportovní značky a následně pak hodnoty
značky ve spojení se spotřebitelem, do které spadá také loajalita ke značce, které se
věnuje poslední podkapitola.
2.2.1

Sportovní značka

O sportovních značkách hovoříme, pokud se pohybují v oblasti tělesné výchovy
a sportu, a to jak na zahraničním trhu, tak i jen na českém. Zájem o sportovní zboží
roste a mezi čistě sportovní značky se dostávají klasické módní značky, které vyrábí
i sportovní zboží. Tradiční sportovní značky staví na své historii a využívají sportovní
ikony k propagaci svého zboží a sebe samotné. Nebojují jen s konkurencí, ale i se
změnou spotřebního trhu. Dnes již spotřebitelům nejde jen o čistě sportovní zboží,
ale i o lifestylovou část, dobře u sportu vypadat a mít ladící doplňky. Značky se rozšiřují
do šířky i hloubky (DAŇHELOVÁ, 2005).
2.2.2

Hodnota značky a spotřebitel

„Hodnota značky je hodnotou, kterou značka přidává výrobkům a službám. Může
spočívat ve způsobu, jakým spotřebitelé uvažují, cítí a jednají ve vztahu ke značce,
stejně jako v cenách, tržním podílu a ziskovosti, které značka přináší“ (KOTLER,
KELLER, 2013, s. 281).
Hodnota značky je výsledkem strategického řízení značky, které dle KOTLERA
a KELLERA (2013) probíhá ve čtyřech fázích. V první fázi je třeba značku určit
a zavést její positioning, dále přichází plánování a implementace marketingu, měření
a vyjádření výkonu a v poslední fázi rozvíjení a udržování její hodnoty. Aby nějaká
hodnota značky existovala, musí spotřebitelé vnímat rozdíly mezi jednotlivými
produkty, respektive značkami, musí zde existovat i konkurence.
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KARLÍČEK (2018) uvádí definici AMA, kterou považuje za poměrně úzkou a říká,
že prvky uvedené v této definici tvoří pouze špičku ledovce. Značka není nálepkou,
ale nositelkou významu. Pokud se jedná o dobrou značku, zvyšuje hodnotu produktů,
které se můžou zdát důvěryhodnější a přitažlivější než ty konkurenční a může tak získat
konkurenční výhodu. Za měřítko hodnoty značky považuje spotřebitele a jejich ochotu
zaplatit za produkt více než za produkt konkurence či neznačkové produkty. Značky
představují klíčové aktivum firmy, její hodnota by měla být chráněna a posilována.
Je určována dílčími aktivy, mezi které řadíme (KARLÍČEK, 2018, s. 132):
•

povědomí o značce,

•

vnímaná kvalita,

•

loajalita ke značce,

•

ochota značku doporučit,

•

asociace značky.

2.2.3

Loajalita spotřebitele ke značce

Loajalita ke značce je jednou z kategorie hodnoty značky a dle AAKERA (2003) bývá
velmi často chybně vyjmuta, přestože existují důvody, proč je vhodné ji do koncepcí
hodnoty značky zahrnovat.
Je důležitá především z hlediska marketingových nákladů pro firmu. Je méně nákladné
udržet loajální zákazníky než přilákat nové zákazníky. Firmy často vynakládají mnoho
financí na přilákání nových zákazníků s vidinou růstu a zanedbávají tak své stávající
věrné zákazníky (AAKER, 2003).
„Loajalita je dlouhodobý vztah, který vzniká na základě zkušeností se značkou
a projevuje se postojem spotřebitele („mám rád“) a chováním („nakupuji“)“
(VYSEKALOVÁ, 2014, s. 220). Míru loajality ovlivňuje individuální osobnost
spotřebitele, aktuální situace na trhu a také emocionální vztah spotřebitele ke značce.
Nejsilnější loajalitu mají spotřebitele ke značkám, které vnímají jako „love brand“.
Spotřebitel pak nevnímá mnoho racionálních důvodů pro změnu značky, protože toto
spojení vzniká v mysli zákazníka na základě emocí, nikoliv racionálních důvodů
(VYSEKALOVÁ, 2014).
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VYSEKALOVÁ (2014, s. 221) uvádí několik faktorů, které jsou při budování loajality
důležité:
•

značka;

•

nabídka;

•

zkušenost s produktem;

•

vztah ke značce;

•

cena.

Jako nejdůležitější faktor označuje zkušenost s produktem, případně službou, která je
vždy spojena s emocemi, ať už pozitivními nebo negativními. Trendem moderního
marketingu je především na sociálních sítích sledovat názory spotřebitelů, které je
možné sledovat a ovlivňovat prostřednictvím world-of-mouth či world-of-mouse
(VYSEKALOVÁ, 2014).

2.3 Generace
Jedním ze základních pojmů této práce je pojem generace, která se dříve definovala jako
průměrný časový interval mezi narozením rodičů a jejich potomka. Tento interval je
zhruba 20–25 let, tudíž je tato biologická definice dnes poměrně irelevantní. Kohorty se
dnes mění velmi rychle díky moderním technologiím, změnám kariéry a studijním
možnostem, posunem sociálních hodnot a rozpětí dvou desetiletí je pro jednu generaci
příliš široké. Posouvá se průměrný věk prvorodiček, a rozpětí jedné generace, by se
roztáhlo do třech desetiletí. Místo biologické definice dnes používáme spíše tu
sociologickou, jedna generace jsou lidé narozeni v podobném časovém rozpětí (zhruba
15 let), kteří mají srovnatelnou věkovou a životní fázi a kteří byli tvarování v podobném
čase pomocí stejných událostí, trendů a vývoje (MCCRINDLE, 2011; BERKUP, 2017).
Autoři HOWE a STRAUSS (2007) ve svém článku uvádí, že generace jsou tvořeny
událostmi či okolnostmi, generace spolu stárnou a mají toho spolu společného více než
například dnes 40letá žena má společného s 40letou ženou před sto lety. Sledování
generací nám dokonce umožňuje odhadovat budoucí trendy na základě jejich dnešního
chování.
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2.3.1

Rozdělení generací

Všichni jsme individuální bytostí, která byla ve svém vývoji ovlivněna faktory
specifickými pro každého zvlášť a nelze je paušalizovat. Je možné jednotlivé generace
shrnout určitými společnými charakteristikami, které se týkají jejich životních postojů
a cílů, ale také motivace.
Rozdělní generací je problematické a jednotlivé zdroje se ve vymezení věku značně liší,
převážně pak při vymezení časového rozmezí generací Y, Z a Alfa, které se liší i názvy.
Tato práce se věnuje generaci Z, která přichází po generaci Y, která se též někdy nazývá
Mileniálové. V tabulce 1 jsou generace rozděleny na základě průniku dat z více zdrojů,
které se generacemi zabývají, konkrétně HOWE a STRAUSSE (2007), MCCRINDLA
(2011) a SLADEK a GRABINGER (2018).
Tabulka 1 - Přehled generací
NÁZEV GENERACE

ČASOVÉ ROZMEZÍ

Generace Baby Boomers 1940 – začátek 60. let
Generace X

1960–1979

Generace Y/Mileniálové

1980 – první polovina 90. let

Generace Z

Druhá polovina 90. let – 2009

Generace Alfa

2010–X

Zdroj: vlastí zpracování dle HOWE a STRAUSSE (2007), MCCRINDLA (2011),
SLADEK a GRABINGER (2018)
2.3.2

Generace Z

Mezi generaci Z řadíme jednice, kteří jsou narození mezi druhou polovinou
devadesátých let a rokem 2010, kterých je na světě zhruba dvě miliardy. Jejich rodiče
jsou starší, než byli jejich rodiče, díky tomu jsou lépe zabezpečení, mají více
organizovaný život, méně svobody a méně sourozenců než starší generace
(MCCRINDEL, 2011).
V The New York Times vyšel článek autora WILLIAMSE (2015) o generaci Z, který se
ptá a následně i odpovídá na otázku, kdo vlastně jsou? Je třeba se podívat na svět,
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ve kterém stárnou. Emily Citarella jako první pomyslí na technologie, na lidi, kteří si
své vztahy budují na Tumbleru, Instagramu a Facebooku. Jedná se o generaci,
která vyrůstá s chytrými telefony, o generaci, která se může považovat za „Digital
natives“, v překladu „digitální domorodce“. Informace přijímá okamžitě, ale stejně
rychle ztrácí svůj zájem. Dan Schawbel, vedoucí partner Millennial Branding,
newyorské poradenské společnosti, říká, že pokud nekomunikujete pěti slovy a velkým
obrázkem, nemáte šanci tuto generaci zaujmout.
Autorka DOLOT (2018) rozvádí více jejich charakteristiku, že tráví hodně času online
na internetu. Její výzkum ukázal, že si generace Z zakládá na zpětné vazbě z online
prostředí. Jsou zvyklí dávat zpětnou vazbu pomocí „like“, ale také jí díky tomuto online
vyjádření přijímat.
Lidé generace Z jsou obvykle dětmi lidí z generace X, která se je snažila vychovávat
v bezpečí, které oni sami necítili. Část této potřeby je způsobena dobou, ve které byli
obě generace formovány. Generace Z je pragmatická, snaží se zaměřit na rozumnou
kariéru, chrání si své soukromí a jsou opatrní. Jsou podobnější svým prarodičům
či praprarodičům z Tiché generace (Silent generation), kteří byli formováni válkou
a depresí, než Mileniálům, kteří jim předcházeli (WILLIAMS, 2015).
MCCRINDLE (2011) ve své publikaci uvádí sedm faktorů, které definují generaci Z:
1) Demografické změny – populace postupně stárne.
2) Generačně definované – jsou nejvíce materiálně vybavenou, technologicky
nasycenou, globálně propojenou a formálně vzdělanou generací, jakou kdy náš
svět viděl.
3) Digitální integrace – techniku využívají v každodenním životě na rozdíl
od starších generací, které ji využívají jako prostředek k plnění úkolů.
4) Globální zaměření – nejen filmy, hudba a celebrity, ale i například móda, jídlo
a sociální trendy jsou globálnější než kdy dřív.
5) Vizuální zaujetí – je pro ně jednodušší vše sledovat na videu než číst článek,
ke komunikaci je lepší využít obrázky a barvy než slova a fráze.
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6) Vzdělávací reforma – čím dál tím více lidí je vysokoškolsky vzděláno a mění se
i vyučující, kteří jsou stále více angažovaní a využívají interaktivnější formy
výuky.
7) Sociálně definované – jsou více spojeni se svými vrstevníky, blízkých přátel
mají podobně jako ostatní generace, přátel na Facebooku mají společně
s generací Y skoro dvakrát více než starší generace.

2.4

Generace Z jako spotřebitelé

Generace Z jsou stejně jako další generace specifičtí spotřebitelé. Mají jiné požadavky
a nakupují jiným způsobem než předchozí generace. Jako spotřebitelé jsou ovlivnění
různými faktory, které jsou typické pro jejich generaci.
Autorky BUDAC a BALTARDOR (2014) uvádí, že vždy existovaly rozdíly mezi
jednotlivými generacemi a ty dnešní jsou nejvíce spojovány s rychlými změnami.
Zmiňují důležitost moderních technologií a potřebu patřit do nějaké sociální skupiny.
Dále uvádí, že pro mladé lidi je dnes důležitý „image“, jejich blaho závisí na vzhledu,
důležité je oblečení, ale také celkový vzhled, účes a doplňky. Oblečení je důležité
pro chlapce i děvčata a jsou ochotní za něj utratit mnoho peněz. Důležité jsou pro ně
také technologie, čím více mají technologií, tím lepší mají přístup k informacím
a aktivitám a tím lépe se mohou zařadit do sociálních skupin.
2.4.1

Generace Z a marketing

Už děti ve věku 8-12 let mají znalost o značkách, módě a jsou ovlivňování svými
vrstevníky. Jsou cílem marketingových kampaní ve velmi mladém věku, protože jsou
považováni za největší skupinu spotřebitelů. Je na ně vyvíjen velký tlak, každoročně
jsou vystavováni desítkám tisíc reklam, a protože jejich rodiče jsou většinou finančně
zabezpečení, děti je snáze přesvědčí k nákupu (BUDAC, 2015).
Generace Z reaguje spíše emocionálně oproti předchozím generacím, které reagovali
kognitivně. Aby značky přesvědčily spotřebitele z generace Z k nákupu, musí své
marketingové nástroje zaměřit na výrobu produktu, aby se mladí lidé cítili propojení se
značkou, měly by být zábavné, zajímavé, žádoucí, aby přispívaly k osobnímu rozvoji,
nové a inovativní. Generace Z vede diskuse o značkách dávno předtím, než na ně
značky pomyslí jako na zákazníky (BUDAC, 2015).
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Značka musí být schopna komunikovat prostřednictvím sociálních médií, kde uživatelé
reagují, být kreativní a inteligentní na poli online marketingu. O značkách toho bylo
v teoretické rovině napsáno mnoho, dle autorek se pozapomíná na empirická zjištění,
která mohou pomoci pochopit uvažování spotřebitele, zejména těch mladých. Lidé
kupují značky, se kterými souzní, kde mohou tvořit komunitu kolem značky a reagovat
na ni. A mladí lidé do těchto komunit nechtějí patřit jen z altruismu, ale chtějí za to něco
získat – ocenění od druhých. Proto budou přitahováni hravými značkami, které jim
nabídnou konkurenční kontext (BUDAC a BALTADOR, 2014).
Autorky BUDAC a BALTADOR (2014) vidí velký problém v povrchním výkladu
chování mladých lidí. Mladí lidé požadují autentičnost, o které značky mluví, ale reálně
ji neprovádějí. Výzkum a osobní pozorování ukázaly, že nové generace vnímají
komerční komunikaci zcela jiným způsobem. I když se jedná o významné značky,
neznamená to, že představují autoritu pro mladé lidi. Ti nekoupí produkt jen proto,
že o to společnost požádá. Je třeba, aby s nimi značky komunikovaly a byly přátelské.
Marketingové kampaně zaměřené na generaci Z jsou velmi náročné, protože tato
generace nevykazuje věrnost značkám. Nechají se ovlivnit doporučením známých
či influencerů, což jsou „členi nákupního centra, kteří přesvědčují ostatní o potřebě
výrobku nebo o výběru jednotlivého výrobku“ (CLEMENTE, 2004, s. 172). Rozhodnutí
k nákupu může být na základě obrázků na sociálních sítích. Tito mladí lidé jsou
lhostejní ke klasickým marketingovým kampaním, dají spíše na sociální kampaně
na internetu, je třeba vyzývat ke sdílení fotek a videí produktu, které mohou podpořit
prodeje (BUDAC, 2015).
Autorka BUDAC (2015) k tomuto tématu doporučuje značkám:
•

přijmout

marketingové

nástroje

založené

na

nových

technologiích

a marketingové kanály jako: textové zprávy, mobilní internet, portály sociálních
sítí atd.;
•

zacílit na mladé co nejdříve.
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Autorky BUDAC a BALTADOR (2014) také uvádí doporučení pro značky, která se
týkají komunikace:
•

Společnosti musí mladým lidem sdělit důležité informace o značce,
kterou zastupují, a jak může být užitečná.

•

Značky musí být v komunikaci autentické.

•

Značky musí být originální, to je žádoucí charakteristika ve fázi kolaborativního
a virálního marketingu, ve kterém spotřebitel určuje média; a ti, kteří mohou
nejsnadněji šířit poselství, jsou mladí lidé.

•

Značky musí převzít roli poskytovatele zábavy, vytvářet témata konverzace,
nezkoušet staré metody, ale přijít s něčím novým.

•

Značky musí být konzistentní, tato funkce je pro veřejnost velmi důležitá,
protože může být kritická při odlišnostech. Je tedy opravdu škodlivé, aby značky
byly odvážné v online prostředí a v jiných médiích zůstaly u tradiční
komunikace.

•

Značky musí umožnit mladým lidem vést konverzaci, připojit se k nim,
ale nesnažit se je změnit. Kromě toho musí vytvořit relevantní příběh pro mladé
lidi, do kterého se mohou velmi dobře integrovat, ale značka musí hrát
sekundární roli.

•

Značka nemůže vytvořit komunitu, ale může být integrována pouze koherentním
způsobem do stávající komunity, kterou podporuje a propůjčuje jí hodnoty.

•

Aby bylo možné vytvořit efektivní společenský marketing, musí značky
identifikovat mezery, které mohou použít k definování vedoucích představitelů,
a přiřadit jim svou image relevantním způsobem pro komunitu, ke které patří.

•
2.4.2

Značky by měly mladým lidem nabízet prostředky, jak změnit svět.
Generace Z a online prostor

V článku na internetovém portálu Business Insider (2019) je zmíněno, že generace
Z nakupuje převážně online. Nákupy online zde objasňuje Amanda Chernin,
která nakupuje online každý den a pokud se jí něco, co si koupila nelíbí, tak to přeprodá
online dál.
Díky častému užívání internetu se jedná o publikum, které se začne rychle nudit, jsou
povrchní a mimo realitu, vždy připojení, dostupní a snadno vyrušitelní, požadují rychlé
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odpovědi a okamžité výsledky. Značky by proto měly věci zatraktivnit hned od začátku,
zjednodušit, udělat věci relevantní v jazyce typickém pro generaci Z, dát jim čas
a investovat do kvality, ne kvantity (BUDAC, 2015).
Autorka BUDAC (2015) tedy značkám doporučuje rozvíjet svou přítomnost v online
virtuálním prostředí s informacemi o produktech a možnostech nákupu.
Autorky BUDAC a BALTADOR (2014) také zmiňují, že generace Z tráví čas v online
prostoru a ten by měly značky využít. Stejně jako známe product placement z televize,
kterou využívaly předchozí generace jako hlavní zdroj zábavy, měly by značky
umísťovat loga svých produktů do počítačových her, které jsou zdrojem zábavy
generace Z.
2.4.3

Generace Z a finance

Generace Z je velmi šetrná, co se financí týče. "Jsou velmi fiskálně pragmatičtí
a praktičtí se svými penězi. Hledají hodnotu," řekl pro Business Insider (2019) Jason
Dorsey, konzultant a výzkumník generace Z. Dorsey uvedl, že hodnoty lze dosáhnout
dvěma způsoby: nákupem oblečení od značek, které již mají nízké ceny, nebo nákupem
dražších věcí, které vydrží déle. Tanner Frick se popisuje jako značkový šílenec,
nakupuje především u Nike, Lululemon, a Patagonie, protože jim věří víc. Jeho názor je
poměrně ojedinělý, protože ostatní hledají převážně nízké ceny (Business Insider,
2019).
To je poznatek, který vychází přímo z výzkumu Business Insideru (2019). Až 60 %
respondentů odpovědělo, že nejdůležitějším faktorem při rozhodování je cena. Tyto
návyky pochází od rodičů, které tato generace viděla hospodařit s penězi v době
finanční krize v roce 2008 (Business Insider, 2019). Jejich finanční praktičnost je
umocněna pandemií covid-19, která v nich vyvolala velkou nejistotu a stres
v souvislosti s jejich finanční budoucností (Deloitte, 2021).
Autorka BUDAC (2014) značkám radí uvádět na trh produkty s vysokou kvalitou,
pokud jde o poměr kvalita / cena a s jednoduchým a interaktivním designem.
2.4.4

Generace Z a ekologie

Tato generace dbá na udržitelnost, oproti minulosti, kdy převládala „fast fashion“,
ale zároveň je na ně vyvíjený tlak nošení nových věcí, protože potřebují nové outfity
38

pro fotky na sociální sítě. Některým stále slouží „fast fashion“, ale velmi oblíbené jsou
dnes nákupy z druhé ruky a pronájem oblečení. Ve spojených státech pronajímají
některé značky své oblečení za měsíční poplatek a pokud se zákazníkovi zalíbí, nemusí
ho vracet a může si ho se slevou zakoupit. Jedná se o způsob, jak mít neustále nové
kousky, ale nezatěžovat přírodu. Stále víc se stává trendem být odlišný, takže mladí lidé
z generace Z nechtějí nakupovat u obchodních řetězců, ale raději chodí do malých
prodejen nebo second handů, aby si byli jistí, že stejný kus oblečení nikdo z okolí mít
nebude (Business Insider, 2019).
Autorka BUDAC (2015) ve svém článku také zmiňuje ekologii ve svých doporučeních
pro značky, kdy jim radí poskytovat „zelené“ produkty a služby a přijmout proaktivní
přístup k životnímu prostředí.
2.4.5

Generace Z a loajalita ke značkám

Posedlost cenou dělá tuto generaci méně loajální ke značkám. Získání loajality je
náročnější než u předešlých generací. Generace Z si cení průhlednosti a autentičnosti
značek, na což obchodníci pomalu reagují. Portál Business Insider (2019) srovnává dvě
značky spodního prádla – Aerie, patřící do rodiny American Eagle, a Victoria's Secret.
Aerie zakázali jakékoli retušování fotografií ve svých reklamách, což vedlo k růstu
tržeb, zatímco Victoria's Secret zaznamenali pokles.
Generace Z chce podporovat značky, kterým věří. Jsou loajální ke značkám, u kterých
mají pocit, že jim rozumějí a odrážejí jejich hodnoty. Neexistuje žádná záruka,
že zůstanou loajální. Nepoužívají značky k definování své identity, jako tomu bylo
u minulých generací, ale image značek o tom, jak jí vnímá a propaguje influencer,
který jí nosí (Business Insider, 2019).
Autorka BUDAC (2015) stejně jako portál Business Insider (2019) zmiňuje loajalitu
ke značkám, kterou tato generace postrádá. Nezajímají se o identitu a historii značky,
ale o samotný produkt. Na sociálních sítích vyjadřují podporu produktům, které se jim
líbí, ale stejně tak se dokážou vyjádřit o produktech, které se jim nelíbí.
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3

CÍLE A ÚKOLY PRÁCE

Hlavním cílem diplomové práce je zjistit pomocí skupinových rozhovorů, jaký význam
mají značky sportovního zboží v rámci kupního rozhodovacího procesu pro generaci Z
žijící v hlavním městě Praha.

3.1

Úkoly práce
1. Stanovit hypotézy na základě rešerše odborné literatury, které se budou
výzkumem ověřovat.
2. Sběr dat v kvalitativním výzkumu a jejich následná analýza a interpretace.
3. Sestavení Modelu chování generace Z při koupi sportovních produktů, kdy je
kladen důraz na význam značky v tomto procesu.
4. Sestavení komentářů a doporučení pro sportovní značky, které by pomohly
firmám pochopit chování generace Z a získat si ji.

3.2

Hypotézy

Na základě rešerše literatury byly stanoveny čtyři hypotézy pro tuto diplomovou práci.
Hypotézy vychází z odborných článků, které se věnují chování generace Z při nákupu
veškerých produktů a jsou upraveny pro nákup sportovního zboží.
1. Značka není nejdůležitějším faktorem při výběru sportovního

zboží

pro generaci Z žijící v hlavním městě Praha.
2. Značky, které prezentují své zboží jako ekologické a udržitelné jsou generací
Z žijící v hlavním městě Praha preferovanější než značky, které se takto
neprezentují.
3. Generace Z žijící v hlavním městě Praha není loajální ke sportovním značkám.
4. Generace Z žijící v hlavním městě Praha nakupuje sportovní zboží převážně
online.
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4

METODOLOGIE

Kapitola metodologie se věnuje popisu postupu vlastního výzkumu diplomové práce. Je
zde uvedena operacionalizace, na jejímž základě byla zvolena adekvátní kvalitativní
metoda – skupinové rozhovory. Byl sestaven scénář těchto rozhovorů a vybráni
respondenti, jejichž výběr je popsán v jedné z podkapitol. Dále je v této kapitole popsán
sběr a analýza dat.

4.1

Operacionalizace

K vytvoření operacionalizace, kterou můžeme vidět na obrázku 10, byly využity modely
chování spotřebitele a kupní rozhodovací proces. Dále jsou v operacionalizaci zahrnuty
údaje o respondentech.
Obrázek 10 - Operacionalizace

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
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4.2

Metody sběru dat

4.2.1

Kvalitativní metoda sběru dat

Tato práce využívá kvalitativní metodu sběru primárních dat. Kvalitativní výzkum
vnímají někteří metodologové pouze jako doplněk kvantitativního výzkumu, jiní jsou
opačného názoru. Neexistuje jeden správný postup, jak dělat kvalitativní výzkum. Jedná
se o poměrně pružný typ výzkumu, jelikož se v jeho průběhu mohou měnit výzkumné
otázky (HENDL, 2016).
Mezi výhody kvalitativního výzkumu patří, že zkoumá fenomén v přirozeném prostředí,
umožňuje studovat procesy a navrhovat teorie. Naopak mezi nevýhody patří, že získaná
znalost nemusí být zobecnitelná na populaci, je obtížnější testovat hypotézy, sběr
a následná analýza dat bývají časově náročné a výsledky může ovlivnit výzkumník jeho
osobními preferencemi (HENDL, 2016).
4.2.2

Skupinový rozhovor

Skupinový rozhovor, v odborné literatuře nazývaný spíše jako skupinové interview, je
„organizovanější typ skupinové diskuze a zároveň standardní kvalitativní rozhovor
s větším počtem informátorů“ (Hendl, 1999, s. 119). HENDL (1999) dále uvádí, že by
mělo trvat hodinu a půl, KOZEL (2006) má stejný čas jako doporučenou horní hranici
trvání rozhovoru. Dále oba autoři uvádí, že skupiny mohou být homogenní
i heterogenní.
Účastníci slyší vzájemné odpovědi a mohou tak na sebe reagovat. Cílem není dosažení
souhlasu ani rozporů. Tento typ rozhovoru má několik výhod i nevýhod, kterým se
věnují HENDL (1999) nebo například BERNARD (2002). Největší výhodou je
skupinová dynamika a sociální prostředí, ve kterém rozhovor probíhá. Nevýhodou pak
může být časový limit, který dovoluje prodiskutovat zhruba deset hlavních otázek
a dominance některých jedinců ve skupině.
V rámci výzkumu bylo uskutečněno pět skupinových rozhovorů. Skupiny byly složeny
vždy ze skupiny podobně starých respondentů, aby byli účastníci z podobného
prostředí. Účastníci rozhovorů se vzájemně znali a tvořili tak homogenní skupinu.
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4.3

Základní soubor

Základní soubor netvoří vždy všichni lidé na nějakém území, ale bývá zpravidla omezen
například věkem nebo užíváním nějakého výrobku. Pokud je tento soubor příliš velký,
vybíráme pouze některé respondenty a vzniká nám tedy výběrový soubor (vzorek)
respondentů. Abychom mohli výsledky výzkumu nějakým způsobem aplikovat
do praxe, je třeba dodržovat při výběru určitá pravidla (KOZEL, 2011).
Základním souborem pro tuto práci jsou všichni obyvatelé Prahy, kteří se svým věkem
řadí mezi generaci Z. Ta je dle MCCRINDLA (2011) a HOWE a STRAUSSE (2007)
definována jako generace narozená mezi druhou polovinou devadesátých let a rokem
2010.
V Praze se dle Českého statistického úřadu (2020) nachází 159 291 osob, kteří spadají
do tohoto věkového rozmezí. Jedná se o velký počet respondentů, které není možné
všechny dotazovat, tudíž byl vybrán pouze výzkumný soubor.

4.4

Výzkumný soubor

Proces výběru respondentů tvoří tři základní otázky: Koho, Jak a Kolik? Otázku „koho“
zodpovídá kapitola 4.3 Základní soubor. Tato kapitola se věnuje otázkám „jak“
a „kolik“.
Techniky výběru vzorku můžeme rozdělit na reprezentativní techniky a záměrné. Těm,
které se pohybují na rozhraní říkáme kvazireprezentativní. V této práci probíhal výběr
výzkumného souboru nereprezentativně (záměrně) kvůli finanční a časové náročnosti
reprezentativního výzkumu (KOZEL, 2006). Vzorek byl homogenní, čímž napomáhá
skupinové diskuzi (PUNCH, 2006).
HENDL (1999) uvádí, že skupinového rozhovoru by se ideálně mělo účastnit
šest až osm osob. KOZEL (2006) uvádí počet šest až deset osob. Pro tento výzkum bylo
zvoleno rozmezí šest až deset osob, aby bylo získáno co nejvíce dat. Do výzkumu byly
zařazeni pouze respondenti narozeni v letech 1995 až 2005, přestože do generace Z patří
i mladší ročníky, kteří však zatím nedosáhli věku 15let a nebyli tedy zařazeni
do výzkumu.
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4.5

Sestavení scénáře rozhovorů

Na základě operacionalizace byl sestaven scénář skupinových rozhovorů tak, aby byla
získána všechna potřebná data. Ve scénáři byly pevně stanoveny okruhy,
ke kterým byly přiřazeny otázky, na které chtěla moderátorka slyšet odpověď,
která však mohla zaznít i bez položení konkrétní otázky. Jednalo se tedy
o polostrukturovaný rozhovor (KOZEL, 2006).
Stanoveny byly tři okruhy: fáze před koupí, při koupi a po koupi. Jedná se o fáze
kupního rozhodovacího procesu. Podotázky se týkaly především vztahu generace
Z ke značkám v rámci kupního rozhodovacího procesu. Podotázky byly stejně jako
operacionalizace vytvořeny na základě rešerše oborné literatury. Celý scénář je
v příloze 1.

4.6

Sběr dat

Sběr dat probíhal v červnu v rozmezí jednoho týdne. Rozhovory trvaly 30–60 minut
podle počtu účastníků a jejich věku (nejstarší respondenti byli sdílnější než ti mladší).
Rozhovory byly nahrávány se souhlasem všech účastníků, kterým byla nabídnuta
možnost záznam nepořídit nebo přerušit jeho pořizování, čehož nikdo nevyužil. Dále si
moderátorka diskuze dělala poznámky a respondentům byl rozdán krátký dotazník,
jehož znění můžeme najít v příloze 2, do kterého uváděli informace o sobě a odpovídali
na 3 otevřené otázky, ve kterých respondenti jmenovali značky.
Autoři MÁSILKA a ZAPPE (2006, s. 4) považují za důležité „navázání úzkého
a bezprostředního kontaktu s účastníky“. Toho lze dosáhnout volbou správného
prostředí, ve kterém budou rozhovory probíhat, aby se účastníci cítili uvolněně a sdělili
co nejvíce informací. Dále je vhodné zvolit správné oblečení a adekvátní vyjadřování.
Moderátorka diskuze se sama řadí mezi generaci Z a dokázala se tedy jednoduše
přizpůsobit stylu komunikace účastníků i správnému oblečení. Rozhovory probíhaly
v různých prostředích podle věku respondentů.
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4.7

Analýza dat

Data z kvalitativního výzkumu nelze analyzovat pomocí standardních statistických
metod, jako je tomu u kvalitativního výzkumu. Zde jsou otázky otevřené a každá
odpověď je odlišná. HENDL (1999) ve své publikaci uvádí, že k analýze skupinových
rozhovorů je třeba shromáždit celý materiál, který si výzkumník přečte, případně
poslechne a na jeho základě určí směr analýzy.
V práci byla využita metoda shrnujícího protokolu. Autorka si na základě poslechu
audio záznamu dělala shrnující poznámky a nepřepisovala doslovně celé rozhovory,
předpokladem bylo, že by při doslovném přepisu záznam obsahoval zbytečné pasáže
(HENDL, 2005). Rozhovor byl přepsán do spisovného jazyka, přestože respondenti
užívali nespisovný jazyk včetně slangových výrazů. Pokud by přepis do spisovného
jazyka pozměnil význam sdělení, byl slangový výraz zachován.
Po provedení transkripce byl záznam několikrát přečten a byly k němu vytvořeny další
poznámky. Dále byla analýza prováděna v několika krocích, které ve své publikaci
uvádí (HENDL, 1999):
1. Byl generován seznam základních myšlenek, které mají vztah k výzkumným
otázkám.
2. Byly formulovány kategorie a k nim byly přiřazeny myšlenky a ideje, včetně
zajímavých citací.
3. Byly shlukovány kategorie a témata a identifikována obecná témata.
Analytická část obsahuje závěrečnou zprávu z analýzy dat. Dále byla na základě
analýzy vytvořena syntetická část, ve které se nachází Model chování generace
Z při koupi sportovních produktů se zaměřením na vliv značky v tomto procesu. Dále
byla vytvořena doporučení pro značky, jak se chovat ke generaci Z.
Všechna data byla anonymizována a respondenti byli obeznámeni s možností být
z výzkumu vyřazeni, pokud by si v průběhu rozhovorů svou účast rozmysleli.
V analytické části jsou tedy označování „respondent X ze skupiny Y“, aby byli snadno
identifikovatelní bez uvedení jejich jména.
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5

ANALYTICKÁ ČÁST

V analytické části této práce se nachází závěrečná zpráva, rozčleněna do jednotlivých
kategorií a podkategorií, které byly určené v průběhu analýzy skupinových rozhovorů
a jsou členěné dle fází kupního rozhodovacího procesu. Dále tato kapitola obsahuje
podkapitolu Respondenti, jež obsahuje charakteristiku jednotlivých účastníků
skupinových rozhovorů.

5.1

Respondenti

Výzkumu se účastnilo celkem 42 respondentů, z nichž 20 bylo žen a 22 mužů.
Rozložení počtu účastníků v jednotlivých skupinách můžeme vidět v tabulce 2.
Tabulka 2 – Počty respondentů v jednotlivých skupinách
Skupina Počet respondentů

Ženy

Muži

1

10

4

6

2

8

4

4

3

7

3

4

4

8

4

4

5

9

5

4

Celkem
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20

22

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Charakteristika jednotlivých respondentů je uvedena v tabulkách 3–7, kdy každá
tabulka obsahuje informace o jedné skupině. Kromě ročníků narození a jejich
aktuálního stavu je v tabulce uvedeno pohlaví a také konkrétní sporty, pro které
respondenti sportovní zboží nakupují.
Mimo věku, který je znázorněn v tabulkách týkajících se jednotlivých skupin, a pohlaví
byl zjišťován také aktuální stav jednotlivých respondentů. Týkal se jejich studijní nebo
pracovní situace. Respondenti z generace Z jsou ve věku 15–26 let, tudíž mohou být
studenty střední školy, studenty vysoké školy nebo mohou pracovat, a to jako
zaměstnanci či jako podnikatelé. Studentů VŠ se účastnilo celkem 16, stejně jako
studentů SŠ. Nejméně pak bylo zaměstnanců – 10.
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Ve skupině 1 byli nejstarší respondenti – tedy ročníky 1995 a 1996. Jedná se převážně
o zaměstnance a studenty vysoké školy, kteří však mají ke studiu různé brigády.
Konkrétní údaje o jednotlivých respondentech nalezneme v tabulce 3.
Tabulka 3 - Skupina 1
Respondent

Ročník narození Pohlaví

Stav

Sporty

1

1996

žena

student VŠ

tenis, jóga

2

1995

muž

student VŠ

fotbal, tenis,
basketbal

3

1995

muž

student VŠ

fotbal, beachvolejbal

4

1996

muž

student VŠ

basketbal, fitness,
cyklistika

5

1996

muž

pracující

rugby, běh, kolo

6

1995

muž

pracující

házená, tenis

7

1996

žena

student VŠ

běh, fitness, tanec

8

1996

muž

student VŠ

volejbal, běh,
horolezení, turistika

9

1995

žena

pracující

běh, jóga, fitness

10

1995

žena

student VŠ

plavání, běh, turistika

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
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Skupinu 2 tvořilo osm zástupců ročníku 1997 a 1998, kteří jsou také studenti vysoké
školy s brigádami nebo zaměstnanci. Další charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 4.
Tabulka 4 - Skupina 2
Respondent

Ročník narození Pohlaví

Stav

1

1998

žena

student VŠ

2

1998

žena

student VŠ

3

1997

muž

pracující

4

1997

muž

pracující

5

1997

muž

pracující

6

1998

muž

student VŠ

cyklistika, horolezení

7

1997

žena

pracující

tanec, běh, inline
brusle

8

1998

žena

pracující

fitness, běh

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
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Sporty
běh, cyklistika, tanec,
jóga, plavání
běh, inline brusle,
volejbal
běh, fotbal
fotbal, bojové sporty,
běh
fotbal, bojové sporty,
cyklistika

Další skupinu 3 tvořili respondenti narození v letech 1999 a 2000, kteří studují prvním
nebo druhým rokem vysokou školu či/ pracují. Všechny charakteristiky jsou uvedeny
v tabulce 5.
Tabulka 5 - Skupina 3
Respondent

Ročník narození Pohlaví

Stav

Sporty

1

1999

žena

student VŠ

turistika

2

2000

muž

student VŠ

fotbal, florbal

3

2000

muž

student VŠ

běh, fitness

4

1999

muž

pracující

fotbal, cyklistika,
turistika

5

1999

žena

pracující

pilates, běh

6

1999

žena

student VŠ

tanec, fitness, inline
brusle

7

2000

muž

student VŠ

softbal, běh

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
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Skupinu 4 tvořili respondenti narození v rozmezí tří let, a to v letech 2001–2003. Tito
respondenti jsou na rozhraní ukončení střední školy a nástupu na vysokou školu
nebo do zaměstnání,

avšak

nikdo

pracující

se

v této

skupině

nevyskytuje.

Charakteristika jednotlivých respondentů je uvedena v tabulce 6.
Tabulka 6 - Skupina 4
Respondent

Ročník narození Pohlaví

Stav

Sporty

1

2001

muž

student SŠ

softbal, cyklistika,
běh

2

2003

žena

student SŠ

běh, fitness

3

2002

muž

student SŠ

fotbal

4

2003

muž

student SŠ

fotbal, běh, cyklistika

5

2001

muž

student VŠ

běh, cyklistika

6

2001

žena

student SŠ

basketbal, tanec

7

2002

žena

student SŠ

volejbal, běh, jóga

8

2002

žena

student SŠ

jóga

Zdroj: vlastní zpracování (2021)

50

Poslední skupinu 5 tvořili výhradně studenti střední školy narození v roce 2004 nebo
v roce 2005. Jedná se o jedinou skupinu, která byla složená z respondentů se stejnou
charakteristikou, co se stavu týká. Další charakteristiky jsou uvedeny v tabulce 7.
Tabulka 7 - Skupina 5
Respondent

Ročník narození Pohlaví

Stav

Sporty

1

2004

žena

student SŠ

basketbal, lyže, běh

2

2004

žena

student SŠ

běh, cyklistika,
turistika, plavání

3

2004

žena

student SŠ

tanec, fitness

4

2005

muž

student SŠ

plavání, fitness, stolní
tenis

5

2005

žena

student SŠ

snowboard, běh,
týmové hry

6

2005

žena

student SŠ

tanec, turistika

7

2004

muž

student SŠ

fotbal, cyklistika, běh

8

2005

muž

student SŠ

florbal, běh, tenis

9

2004

muž

student SŠ

házená, tenis, cyklistika

Zdroj: vlastní zpracování (2021)

5.2

Role značky v kupním rozhodovacím procesu

Kupní rozhodovací proces se dělí do třech fází, a to před koupí, během koupě
a po koupi. Ke každé fázi byly respondentům pokládány nejprve obecné otázky ohledně
nákupního chování a poté byly kladeny otázky konkrétnější, které se více zaměřovaly
na sportovní značky a jejich význam v kupním rozhodovacím procesu.
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5.2.1

Fáze před koupí

Tato fáze se dělí na 3 části a to konkrétně:
•

Rozpoznání potřeby;

•

Hledání informací;

•

Hodnocení alternativ.

5.2.1.1 Rozpoznání potřeby
V této části diskuze se tazatelka respondentů ptala, co je vede k nákupu nového
sportovního produktu. Jaký je první impulz, aby o koupi začali uvažovat.
Všichni respondenti v této fázi shodně uvedli, že ke koupi nového produktu je vede
opotřebení produktu starého nebo jeho úplná nefunkčnost. Jako další důvod uvedlo
mnoho respondentů koupi produktu pro úplně novou aktivitu nebo koupi produktu,
který jim pro stávající sport chybí.
Ve skupině 5, tedy v nejmladší skupině, zazněl ojedinělý názor, že si kupují nové
sportovní oblečení, pokud z předchozího vyrostli. Tento motiv v jiné skupině
z logických důvodů nezazněl.
Názory, které se týkají konkrétně značky, zazněly ve skupině 1 a 2, tedy ve skupinách
s nejstaršími respondenty. Respondentka číslo 1 ze skupiny 1 uvedla: „Já se už párkrát
nechala „zinfuencovat“ a koupila jsem si sportovní legíny od jedné značky,
které jsem vůbec nepotřebovala. Viděla jsem je na sociální síti u influencera a líbily se
mi, tak jsem si je koupila.“ V návaznosti na tento názor zazněly další, které se týkaly
značek. I další účastníci v této skupině řekli, že si někdy koupili produkt od nějaké
značky, aniž by daný produkt měli v plánu kupovat.
Ve skupině 2 respondentka 2 uvedla: „Já si třeba koupím značkový produkt, přestože ho
nepotřebuji, když ho objevím někde v akci, za opravdu dobrou cenu a vím, že ho
nějakým způsobem využiji.“ I v této skupině se respondenti shodli, že si občas koupí
produkt od značky, aniž by ho nutně potřebovali.

52

5.2.1.2 Hledání informací
Hledání informací zahrnuje více částí procesu, ke kterým bylo respondentům položeno
více otázek. Kapitola je členěna na více částí, které se věnují konkrétním částem
procesu hledání informací.
Kde hledáte informace o produktech?
Ve všech skupinách se respondenti shodli, že pokud nějaké informace hledají, využívají
v první fázi internet. Nejprve hledají na Googlu a zde vyhledávají podle produktu,
v některých případech hledají podle značky – tento názor zazníval především u nákupu
sportovních bot.
Na internetu se primárně zaměřují na recenze, ale i zde respondenti uváděli, že záleží
na produktu, který si kupují. Pokud se jedná o levnější produkt, například tričko, tak si
recenze nečtou. Pokud však kupují dražší produkty, například lyže či kolo, recenze si
čtou velmi pozorně a propojují je i s dalšími zdroji informací.
„Já často hledám informace i jen na webu konkrétní značky a vyhledávám zde jen různé
typy produktů od stejné značky.“ uvádí respondentka číslo 9 ze skupiny 1 a dodává:
„Nebo hledám na webech, kde je širší nabídka sportovního zboží od různých značek,
ale ve filtrování si zaškrtnu jen některé značky.“ Filtrování na webu s větší nabídkou
používají všichni zúčastnění respondenti. Nejčastěji zaškrtávají velikost, typ produktu,
který hledají, případně sport, na který jsou produkty určeny, cenu a značku.
Konkrétně značku zaškrtávají nejčastěji proto, že s danými značkami mají dobré vlastní
zkušenosti, nebo jim je někdo doporučil. Ve skupině 5 však značky zaškrtávají někteří
respondenti z jiného důvodu. „Já vyškrtávám ty nejdražší značky, protože vím, že by mi
takhle drahé věci rodiče nekoupili.“ konkrétně uvedla respondentka 6 ze skupiny 5.
V druhé fázi pak hledají informace přímo v obchodě, kde si mohou produkt vyzkoušet.
„Já se první kouknu na internetu, jaká je nabídka a případně si přečtu nějaké recenze
na produkty a pak se na ně jdu podívat přímo do obchodu, kde si vybrané produkty
vyzkouším a porovnám je naživo.“ řekl respondent 4 ze skupiny 1.
Dalším zdrojem informací je okolí. Ve skupině 3 uvedl respondent 4: „Většinou když
něco potřebuji na fotbal, tak se zeptám spoluhráčů. Hlavně pokud s tím nemám zatím
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žádnou zkušenost nebo si chci pořídit nový kopačky, tam je to vždycky boj, aby trochu
vydržely.“ K jeho názoru se připojila i respondentka číslo 6, která dodává: „Já si taky
informace zjišťuji od kamarádů a rodiny, pokud s nějakým produktem, který sháním,
mají zkušenosti.“
Zazněl i názor, že si někdy informace ani nehledají. Respondent 4 zmiňuje: „Já si často
informace ani nehledám. Hlavně když kupuju sportovní náčiní. Naposledy jsem kupoval
činku a nic si k tomu nehledal. Jen jsem přišel do obchodu a koupil jsem jí. Činka je
činka a není tam moc co hledat a porovnávat.“ Ve skupině 1 a 2 respondenti zmiňovali,
že si informace nehledají u velmi často používaných produktů, které už mají
vyzkoušené od určité značky a rovnou dané produkty nakupují – jednalo se především
o sportovní oblečení.
Kdo je pro vás důvěryhodným zdrojem informací?
Všichni respondenti shodně uvedli, že nejvíce důvěryhodný zdroj je pro ně jejich okolí,
ať už se jedná o rodinu, kamarády nebo spoluhráče. Věří jim skoro ve všem, i v radách
ohledně sportovních produktů. „Nejvíce věřím lidem, které znám. Předpokládám, že by
mi nedoporučili nic, co jim opravdu nevyhovuje.“ respondent 5 ze skupiny 1.
Dále byly velmi často zmiňované recenze, především pak od odborníků, kteří dané
produkty testují a vědí, na co přesně se mají zaměřit. Ale i recenze od uživatelů daných
produktů. Objevil se ale i protichůdný názor ve skupině 1, který uvedla respondentka 7:
„Já recenzím moc nevěřím. Už jsem se párkrát setkala s nabídkou slevy nebo jiné
kompenzace, pokud o nich napíšu recenzi. Teď si na to vzpomenu vždy, když čtu
uživatelské recenze a říkám si, co za to asi dostali, že je tak chválí.“
Všichni respondenti se také shodli na nejméně důvěryhodném zdroji, za který považují
influencery a jejich propagaci značek na sociálních sítích. Nejméně věří těm,
kteří propagují hodně produktů a více než 50 % obsahu je sponzorováno. „Influencerům
nevěřím. Jsou za to placení, takže to nikdy nebude 100 % upřímné. A obzvláště pokud
propagují až moc věcí. Když má každý druhý příspěvek sponzorovaný, tak se jim dá
těžko věřit, že ty věci opravdu používají.“ říká respondentka 2 ze skupiny 4. S tímto
názorem se ztotožňovala celá skupina 4, ale podobné názory zazněly ve všech
skupinách.
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Sociální sítě a hledání informací
Ohledně sociálních sítích se respondenti zmiňovali již u důvěryhodného zdroje,
kdy zmiňovali, že jim moc nevěří. Při otázce na sledování influencerů, kteří propagují
sportovní značky, zaznělo několik názorů. Převažoval ten, že jim sice vyloženě nevěří,
ale produkty od dané značky pak mají v povědomí a vzpomenou si na ně, pokud chtějí
daný produkt koupit, případně si o daném produktu začnou hledat více informací, pokud
je nějakým způsobem zaujme. Respondentka 7 ze skupiny 1 řekla: „Kdyby mě to
zaujalo, tak si hledám nějaké další informace, abych mohla posoudit, jestli je ten
produkt opravdu dobrý.“
Respondenti byli přímo dotázáni, jestli sledují influencery, kteří propagují sportovní
značky. Kladnou odpověď volili především respondenti ze skupiny 1 a 2, ale zazněla
v každé skupině. Někteří respondenti zmínili, že sledují své oblíbené sportovce, kteří se
dnes také často řadí mezi influencery a kteří mohou respondenty ovlivňovat v různých
oblastech života včetně nákupu sportovního zboží. Podrobný rozpis odpovědí
u jednotlivých skupin je uveden v tabulce v příloze 3.
Dále byli dotázáni, jestli sledují profily sportovních značek na sociálních sítích. U mužů
byly kladné a záporné odpovědi vyrovnané, ženy spíše sportovní značky nesledují. Ano
odpověděli především muži ze skupiny 1 a 2. Respondenti zmiňovali konkrétní
sportovní značky, které sledují: Nike, Adidas, Puma a Vans byly zmíněny nejčastěji.
Zazněly také profily sportovních obchodů, které prodávají více sportovních značek.
Konkrétní rozpis odpovědí podle skupin a pohlaví je uveden v tabulce v příloze 3.
5.2.1.3 Hodnocení alternativ
Při hodnocení alternativ je důležité zvážit několik faktorů. Respondentům bylo opět
položeno několik otázek, které se týkaly těchto faktorů. Jednotlivé podkapitoly se těmto
faktorům věnují z různých pohledů.
Důležité faktory
Respondenti byli dotázáni, které faktory jsou pro ně důležité při rozhodování. Graf 6
ukazuje, v kolika skupinách byl faktor zmíněn. Vůbec nejčastějším faktorem byla cena,
která zazněla ve všech skupinách.
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Graf 1 – Faktory důležité při rozhodování

Cena
Design
Pohodlnost
Značka
Funkčnost
Kvalita
Reference
0

1

2

3

4

5

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Velmi často respondenti zmiňovali design, který podle nich často souvisí i se značkou
a považují tyto faktory za úzce propojené. „Tak design souvisí i se značkou, mají své
logo, které na tom produktu nějak vypadá a určuje, jaký celkový vzhled ten produkt
bude mít.“ Uvedl respondent 4 ze skupiny 1.
Mladší respondenti ze skupin 3, 4 a 5 preferují pohodlnost, která je podle některých
z nich spojena s kvalitou. Respondentka 2 ze skupiny 5 řekla: „Já se rozhoduji podle
pohodlnosti, aby se mi v tom sportovalo dobře. Často volím kvalitní materiály,
které jsou pro mě pohodlnější než třeba designové kousky, které například v případě
oblečení mohou být z nekvalitního materiálu nebo mi jinak nesedí a je mi v tom
nepříjemně.“ Naopak respondenti ze skupiny 1 a 2 spojují kvalitu se značkou. „Já bych
řekl, že značka se rovná kvalitní zboží. Značkové zboží nakupuji pravidelně právě proto,
že mají kvalitní zboží, u kterého vím, že mi dlouho vydrží.“ Uvedl respondent 6
ze skupiny 1, se kterým však plně nesouhlasila respondentka 7. „Pro mě se tedy značka
nerovná kvalita. Někdy to tak může být, ale jsou případy, kdy je značkové zboží mnohem
méně kvalitní než sportovní produkty například z Lidlu nebo Decathlonu.“
Dalším kritériem, které v souvislosti s faktory respondenti zmiňovali, byla cenová
náročnost pořizovaného produktu. Pokud si kupují oblečení, převažují jiné faktory, než
pokud si kupují například lyže nebo kolo. U cenově nákladnějších produktů jsou pro ně
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důležité především kvalita, pohodlnost, funkčnost a cena. Pokud se jedná o produkt
běžnější, dívají se především na design a značku.
Značka jako faktor
Z grafu 6 je patrné, že značka jako faktor důležitý při rozhodování, zazněla ve 3
skupinách. Konkrétně šlo o skupiny 1, 2 a 4. Ve skupině 1 a 2 ji respondenti považovali
za poměrně důležitou. U produktů, které nejsou cenově tak náročné nebo je nakupují
pravidelně, ji zařadili dokonce na 1. místo mezi všechny faktory. Pokud šlo o první
nákup, řadili ji na 2. – 3. místo.
Respondentům byla položena otázka konkrétně na značku a její význam při rozhodnutí.
Ve skupině 1, 2 a 4 o ní respondenti mluvili nezávisle na této otázce. Ve skupině 5 ji
nepovažují za příliš důležitou, ale u některých produktů se naopak rozhodují podle
značek. Jako příklad uvedli sportovní boty. „Já už jsem si dlouho nekoupila neznačkové
boty. Tam už hledám jen mezi značkovým zbožím. Ale jinak tu značku zase tolik
neřeším.“ řekla respondentka 5. Podobný názor sdíleli ve skupině 3, kde jako příklad
naopak uvedli sportovní pomůcky. „Třeba florbalovou hokejku si kupuji jen značkovou,
tam je ta kvalita u značkového zboží poznat a vím, že mi to zboží vydrží déle než
neznačkové. U oblečení už to ale takhle nemám.“ uvedl respondent 2.
O sportovním vybavení se zmínili respondenti i ve skupině 1 a 2. Konkrétně respondent
6 ze skupiny 1, který hraje házenou. „Vybavení na házenou si kupuju jen značkové,
protože se ani neznačkové nedá sehnat. Teda jako můžu si koupit něco v Decathlonu,
ale tam vím, že mi to prostě nevydrží.“ Respondent 4 ze skupiny 2 uvedl velmi podobný
názor: „Já si neznačkový vybavení kupuji jen v případě, že si chci nějaký sport
vyzkoušet, abych neutratil zbytečně moc peněz. Když mě ten sport pak baví a chci se mu
věnovat, tak si koupím vybavení značkový, který bývá kvalitnější.“
Značka je důležitá především pro starší členy generace Z žijící v hlavním městě Praha,
roli ale hraje i typ sportovního produktu, který nakupují.
Spojení značek s faktory
Respondentům byli položeny 3 otázky, Respondentům byly položeny 3 otázky,
zaměřující se na konkrétní určující faktory pro výběr značky sportovního produktu.
Na obrázku 11 je zobrazen výsledek odpovědí respondentů na faktor – kvalita, kde jde
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o největší počet značek. Převážně se jedná o značky, které se specializují na určité
sporty a dále zaznělo několik značek, které vyrábí oblečení nebo vybavení na více
různých sportů.
Obrázek 11 - Kvalita

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Vůbec nejčastěji zmiňovanou značkou byla Nike, která se hodně opakovala v celém
průzkumu. Spolu s Under Armour a Adidas se jedná o značky, vyrábějící vybavení
na různé sporty. Často zmiňované byly taky Husky a Salming, které se naopak
specializují na vybavení na konkrétní sporty a to běh, florbal v případě Salmingu
a turistiku v případě Husky.
Dalším faktorem byla dobrá cena. V tomto případě zaznělo výrazně méně značek,
jak můžeme vidět na obrázku 12. Mimo značek byla zmíněna také „Akce“, tedy
že za dobrou cenu respondenti považují, pokud je zboží v akci nebo Second hand,
kde se dá sehnat i značkové zboží, které ale je již použité a je tedy za nižší cenu, než
pokud by ho kupovali nové.
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Obrázek 12 - Dobrá cena

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Nejčastěji zmiňovali respondenti Decathlon, přestože se nejedná přímo o značku,
ale o obchod, který prodává své značky. Další velmi často zmiňovanou značkou byla
opět značka Nike, Adidas a také Crivit, kterou respondenti zmiňovali v souvislosti
s levným zbožím, stejně jako tomu bylo u Decathlonu.
Pro některé respondenty byla dobrá cena ta, která je nízká. Pro některé je to cena, kterou
jsou ochotní zaplatit za daný produkt a případně i značku.
Posledním faktorem byl design. Které značky si respondenti spojují s pro ně hezkým
designem je vidět na obrázku 13. V tomto případě nejčastěji nezazněla značka Nike,
ale značka Adidas, ta byla zmíněna v každé skupině.
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Obrázek 13 - Design

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Ekologie jako faktor
V poslední době se často hovoří o ekologii, životním prostředí, udržitelném způsobu
života, ekologických materiálech, atd. Respondenti tedy byli dotázáni, zda tato témata
hrají při jejich rozhodování nějakou roli, zda se při rozhodování přikloní k ekologickým
variantám produktů a jestli si vybaví značku, která se chová ekologicky nebo vyrábí
ekologické produkty.
Ekologie zajímá spíše starší zástupce z řad generace Z žijící v hlavním městě Praha,
tudíž se diskuze na toto téma více vyvíjela ve skupině 1 a 2. Ve skupinách 3, 4 a 5
respondenty ekologie příliš nezajímala, ekologické varianty produktů a značky, které by
se daly považovat za ekologické si respondenti ani nevybavili. Pouze uvedli, že pokud
by byl produkt vyroben z ekologického materiálu, bylo by to pro ně plus, ale sami to
nevyhledávají. Obecně se o ekologii kladněji vyjadřovaly ženy ve všech skupinách,
měly větší přehled a tím pádem také uvedly více značek, které považují za ekologické.
Ve skupině 1 a 2 respondenti zmiňovali, že si začínají uvědomovat, že by měli žít
udržitelným způsobem s ohledem na životní prostředí. „Já si po shlédnutí filmu David
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Attenborough: Život na naší planetě uvědomil, že je potřeba něco dělat. A když jsem
na internetu narazil na boty od Adidasu, které se vyrábí z rybářských sítí, tak jsem si
řekl, že další boty, které si koupím, až je budu potřebovat, budou tyhle.“ řekl k tématu
respondent 5 ze skupiny 1.
Na obrázku 14 jsou uvedeny sportovní značky, které respondenti považují
za ekologické. Nejčastěji byl zmíněn Adidas, který se v ekologii angažuje z velkých
sportovních značek nejvíce. V nedávné době běžela jejich kampaň Run for the oceans
(zmínil respondent 5 ze skupiny 1), která byla často propagována na sociálních sítích
a cílila tím právě na generaci Z.
Obrázek 14 - Ekologické sportovní značky

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Společnost jako faktor
Posledním výrazným faktorem, který ovlivňuje rozhodnutí spotřebitelů, je společnost
a konkrétně referenční skupiny spotřebitele. Ovlivnění okolím bylo naznačeno již
při hledání informací, kdy respondenti zmiňovali, že nejdůvěryhodnějším zdrojem je
pro ně jejich okolí. Respondenti tedy byli dotázáni, zda mají pocit, že je jejich okolí
„tlačí“ do nákupu značkového zboží. U této otázky se shodli úplně všichni respondenti
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ze všech skupin, kdy shodně odpovídali záporně. Nikdo z nich nemá pocit, že by je
jejich okolí tlačilo v případě sportovního zboží do nákupu značkového zboží. Většina
z respondentů však zmiňovala, že tento pocit měli, když byli mladší.
Někteří respondenti však zmínili, že neměli pocit přímo nátlaku, ale koupili si sportovní
produkty, které viděli ve svém okolí, protože měli pocit, že když daný produkt používají
všichni, musí být dobrý. Respondent 3 ze skupiny 1 uvádí: „Když jsem hrál beach
volejbal, tak jsem si koupil jedny brýle, protože všichni dobrý hráči měli brýle od této
značky, tak jsem předpokládal, že budou super.“
5.2.2

Fáze během koupě

Při koupi sportovních produktů jsou důležité mnohé faktory a okolnosti. Diskuze se
věnovala značkám, které respondenti skutečně nakupují, prodejcům, u kterých nakupují
a také financím. Konkrétně tomu, kdo platí za sportovní zboží a jestli jsou ochotní si
připlatit za některé varianty produktů. Jednotlivým tématům se věnují následující
podkapitoly.
5.2.2.1 Značka
Respondenti uváděli, jaké jsou jejich oblíbené značky, které skutečně nakupují.
Objevují se zde značky, které si spojují s určitými faktory, ale také nové značky, které
v předchozí části vůbec nezazněly. Všechny zmíněné značky jsou uvedeny v tabulce 8.
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Tabulka 8 - Oblíbené značky
Značky

Absolutní četnost

Nike

40

Adidas

23

Under Armour

15

Puma

11

Decathlon

8

Asics

6

The North Face

6

Reebok

5

Vans

4

Husky

3

New Balance

3

Patagonia

3

On Running

2

Salming

2

Salomon

2

Alpine Pro

1

Arena

1

Author

1

Bad Boy

1

Crivit

1

Dope

1

Fighter

1

Head

1

Champion

1

Kempa

1

Okley

1

Pinguin

1

Spokey

1

Tchibo

1

Venum

1

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
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Nejzmiňovanější byla značka Nike, kterou uvedlo jako svou oblíbenou značku 40
respondentů, tedy 95 % z dotázaných. Na druhém místě je Adidas, který zmínila více
než polovina respondentů. Velmi často zmíněny byly ještě značky Under Armour
a Puma, za nimi byl Decathlon, který se u nás těší oblibě převážně v posledních letech.
5.2.2.2 Prodejce
Respondenti uváděli, kde nejčastěji nakupují sportovní zboží. Uváděli konkrétní
prodejce, kteří se ale výrazně liší podle sportu, pro který nakupují. Z uvedených
konkrétních prodejců vyplývá, že zástupci generace Z žijící v hlavním městě Praha
nakupují častěji v kamenných prodejnách. Nejčastěji uváděným důvodem pro osobní
návštěvu prodejny je potřeba vyzkoušet si sportovní oblečení nebo boty. „Když si kupuji
boty na turistiku, tak si je musím vyzkoušet, než je koupím. Ty se online kupovat nedají.“
řekl respondent 8 ze skupiny 1.
Zástupci generace Z žijící v hlavním městě Praha nakupují častěji v neznačkových
prodejnách. Jako důvod uváděli lepší ceny produktů a také větší výběr. „Většinou
nakupuju v akci, když je to někde za dobrou cenu. Tu mají většinou větší stránky
na internetu, jako jsou Zalando, Sportisimo a tak podobně. Ve značkových obchodech to
za takovou cenu nemívají.“ dodala k tématu respondentka 2 ze skupiny 2. K většímu
výběru se vyjádřil respondent 7 ze skupiny 5: „Já ve značkových prodejnách moc
nenakupuju, protože mají menší výběr. Když mi nesedí boty od Niku, tak zkusím třeba
boty od Adidasu. To bych ve značkové prodejně nemohl. A chodit z jedné prodejny
do druhé se mi tedy moc nechce.“
Někteří respondenti neuvedli konkrétního prodejce, ale pouze že nakupují na internetu
nebo v kamenných prodejnách. Vysvětlují to tím, že hledají nejlepší cenu produktu,
a prodejce se často liší, protože z hledání na internetu jim jako nejlepší pokaždé vyjde
někdo jiný. „Já se nejdřív kouknu na internetu, kde daný produkt mají. Pokud
potřebuju, tak si ho jdu vyzkoušet a případně ho v kamenné prodejně rovnou i koupím,
když není cena výrazně vyšší. Někdy jen hledám a objednám tam, kde vychází
nejlevněji.“ řekl respondent 2 ze skupiny 3.
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5.2.2.3 Velikost výdaje
Kdo platí za zboží
K velikosti výdaje se vázalo několik otázek. První otázkou bylo, kdo platí za sportovní
zboží. Respondenti měli určit procentuální podíl kolik platí za své sportovní vybavení
oni sami a kolik za ně platí jejich okolí (nejčastěji rodiče). Odpovědi se lišily napříč
skupinami. Finální poměry a jejich srovnání ukazuje graf 9.
Graf 2 - Kdo platí za sportovní zboží
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Zdroj: vlastní zpracování (2021)
U skupiny 1 měli tendenci pracující respondenti odpovídat, že si platí 100 % výdajů
sami, po diskuzi se skupinou se nakonec všichni shodli na poměru 85:15. Respondenti
si sami platí zhruba 85 % sportovního zboží, zbylých 15 % tvoří nejčastěji dárky
k narozeninám a Vánocům od jejich nebližšího okolí.
Ve skupině 2 bylo více pracujících respondentů než ve skupině 1, tudíž poměr je vyšší
pro výdaje respondentů oproti skupině 2. I zde proběhla diskuze, zda si opravdu vše
platí sami. Po diskuzi se shodli na poměru 90 % respondenti a 10 % okolí. Zde je to
spíše průměr u diskutujících, kdy vysokoškolští studenti uváděli vyšší číslo u okolí,
než je zmíněný průměr, a naopak pracující uváděli toto číslo ještě nižší než 10 %.
Ve skupině 3 již nastává výrazná změna v poměru, kdy větší část výdajů platí okolí
respondenta než on sám. Přestože se ve skupině nacházeli 2 pracující respondenti,
nejsou prý zaměstnaní dlouho a zatím jim finančně vypomáhají převážně rodiče. Navíc
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si za dobu zaměstnání nekupovali mnoho sportovního vybavení. Zbytek respondentů
v této skupině byli vysokoškolští studenti v prvním a v druhém ročníku, kteří jsou také
zatím výrazně finančně podporováni okolím.
Skupinu 4 tvořili studenti střední školy a jeden student vysoké školy v prvním ročníku.
V této skupině tedy také větší část výdajů platí okolí respondentů než oni sami. Finální
poměr, na kterém se respondenti shodli, je 15:85.
Poslední skupina 5 je tvořena výhradně studenty střední školy. Někteří chodí na brigády
a vydělají si nějaké vlastní peníze nebo dostávají kapesné, ze kterého si platí cca 5 %
z celkových výdajů za sportovní zboží. Velkou část výdajů za ně ale zatím platí jejich
okolí.
Všechny skupiny se však shodly, že pokud za zboží neplatí samy, jsou ve většině
případů rozhodovateli ony samy. Nerozhodují pouze v případě, že se v dané
problematice nevyznají a mají v okolí někoho, kdo se v ní orientuje lépe. „Já se
většinou rozhoduju sám, co si koupím nebo co mi koupí rodiče. Ale třeba, když jsem
kupoval lyže nebo kolo, tak rozhodl táta, protože tomu líp rozumí.“ zmiňuje respondent
4 ze skupiny 1. Podobný názor uvedla i respondentka 5 ze skupiny 4: „Občas si nechám
poradit i když si to kupuju sama. Ale když mi rodiče kupují dražší věci jako třeba
snowboard, tak většinou rozhodne táta, který už ví, na co se má koukat. Někdy mi dá
vybrat mezi dvěma produkty a někdy jen vybere on sám. V tomhle mu věřím.“
Ochota připlatit si za značku
Další otázka týkající se velikosti výdaje směřovala na značkové zboží a ochotu
respondentů připlatit si za něj. Kladné názory převažovaly ve všech skupinách.
Převážně, pokud se jedná o jejich oblíbenou značku, jsou ochotní zaplatit něco navíc.
V některých případech ani neberou v potaz neznačkovou variantu, protože by se jim
zdála podezřelá.
Jsou zde ale i případy, kdy si za značkovou variantu ochotní připlatit nejsou. „Zase
třeba pokud jde o bílé bavlněné tričko a je úplně stejné, tak bych si ho od Niku za 800
korun nekoupila, když můžu mít obyčejné za 300.“ uvedla respondentka 1 ze skupiny 1.
V tomto se s ní shoduje respondentka 6 ze skupiny 3, která dodala: „Také záleží
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na produktu. Většinou jsem ochotná si připlatit za značkové produkty, ale pokud je to
něco, co moc nepoužívám, tak si klidně koupím i obyčejný neznačkový produkt.“
Ochota připlatit si za ekologické značky
Respondentům byla obdobná otázka položena znovu, ale tentokrát se zaměřovala
na ekologické značky. Ochota připlatit si za ekologické produkty již byla nižší
než u klasického značkového zboží. Respondenti jsou ochotní si připlatit, ale jen velmi
nízké částky, kdy také záleží na celkové ceně srovnávaných produktů. Čím dražší
produkty jsou, tím méně jsou ochotní si procentuálně připlatit.
Jak již bylo zmíněno u hodnocení alternativ, mladší respondenti nejsou příliš zaujatí
ekologií a tím pádem ani nejsou příliš ochotní připlácet za ekologické produkty.
Příplatek jsou ochotní zvažovat pouze v případě, že je ekologická varianta produktu
stejně kvalitní jako neekologický produkt. „Pokud by splňoval všechna kritéria,
která jsou pro mě důležitá a nebude o moc dražší, tak proč ne. Aspoň udělám něco
pro planetu.“ dodala respondentka 8 ze skupiny 4.
5.2.3

Fáze po koupi

I poslední fáze kupního rozhodovacího procesu se dělí na více částí. Zákazník může být
se zbožím buď spokojený, ale také může být nespokojený. Jak se v těchto případech
zástupci generace Z žijící v hlavním městě Praha chovají se věnují následující dvě
podkapitoly. Poslední podkapitola se věnuje loajalitě, která se váže na stav, kdy jsou
zákazníci spokojení.
5.2.3.1 Chování při nespokojenosti
Všichni respondenti shodně uvedli, že pokud nakupují online a přijde jim zboží,
které jim nesedí, tak ho vrátí nebo vymění. Pokud jsou s produktem nespokojení
z jiného důvodu, tak ho jen vrací. Někteří respondenti produkt přeprodají dál, nejčastěji
kamarádům, ale také na internetu nebo sociálních sítích. „Jako první zkusím kámoše,
jestli by to někomu nebylo a nechtěl by to. Když to nikdo nechce, tak to vracím nebo
přeprodávám na Vinted. Někdy je to rychlejší než zboží vracet.“ dodává respondent 3
ze skupiny 1.
Pokud se jim produkt rozbije v době používání a je to dle nich brzy, tak produkt
reklamují, ale jen v případě, že byl dražší. Pokud to byl levnější produkt, tak nedělají
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nic. Stejně tak se chovají v případě, že se jim produkt rozbil podle nich po adekvátní
době. Pokud jsou velmi nespokojení, napíší i recenzi na daný produkt.
Respondentům byla položena otázka, zda nakoupí u stejné značky znovu. Odpovědi
byly převážně kladné. Pokud je to jejich oblíbená značka a ojedinělý případ, nakoupí
u stejné značky znovu určitě. „Pokud dané značce věřím, tak u ní nakoupím znovu.
Pokud jsem chtěl zkusit nový produkt a něco se mi pokazilo, tak už ne.“ řekl respondent
1 ze skupiny 3. Respondentka 10 ze skupiny 1 k tomu uvedla: „Koupím si znovu klidně
od stejný značky, ale ne úplně stejný produkt. Pokud to bylo třeba levné zboží, tak příště
radši koupím dražší řadu od stejné značky.“
5.2.3.2 Chování při spokojenosti
Pokud jsou respondenti s produktem spokojení, u dané značky určitě nakoupí znovu.
Sami od sebe svou spokojenost ale nešíří dále. Pokud se jich někdo zeptá, tak se
o dobrou zkušenost podělí, převážně se svěří svému okolí. Pozitivní recenze nepíší,
přijde jim to zbytečné. Ani na sociálních sítích svou pozitivní zkušenost nešíří.
5.2.3.3 Loajalita ke značkám
Respondenti nejprve hodnotili, s jakou hodnotou od 1 do 10, kdy 10 je nejvíce,
by doporučili jejich oblíbenou značku. Pokud uvedli hodnotu 9 a 10, tak by dle Net
Promoter Score měli být ke značce loajální. Někteří respondenti uvedli hodnotu 9 a 10
u jedné nebo více značek, někteří však u žádné.
Respondenti pak byli dotázáni, jak loajalitu vnímají a jestli mají pocit, že jsou těmto
značkám skutečně loajální. Odpovědi byly kladné převážně u skupin 1 a 2. V dalších
skupinách se respondenti příliš loajální necítí. Pokud by našli značku, která by jim
vyhovovala více, tak by přešli k ní.
U starších skupin už zaznívaly názory, že se loajální cítí. Pokud najdou značku
s produkty, které jim vyhovují, tak nemění. Nejsou však často loajální jen k jedné
značce, ale k více značkám. Často se cítí loajální jen k jedné značce u konkrétního
produktu, ale u každého produktu to může být jiná značka. „Já jsem konzervativní.
Pokud najdu produkt od jedné značky, který mi vyhovuje, tak už další nehledám.“
zmínil respondent 5 ze skupiny 1.
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6
6.1

SYNTETICKÁ ČÁST
Model chování generace Z při koupi sportovních produktů

Na základě analytické části byl sestaven Model chování generace Z vůči sportovním
značkám při nákupu sportovního zboží.
Obrázek 15 - Model chování generace Z při koupi sportovních produktů

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Spotřebitel z generace Z si nejprve uvědomí svou potřebu nového produktu. K tomu ho
může vést nefunkční starý produkt, nový produkt na trhu či nový sport, který začne
vykonávat.
Následně si začíná hledat informace, které nejčastěji hledá na internetu, v prodejně nebo
u svého okolí, které tvoří jeho referenční skupiny. Poté podle informací zvažuje
alternativy, při čemž ho ovlivňuje především jeho okolí. Alternativy zvažuje podle
uvedených faktorů, které má seřazeny dle svých preferencí a dle produktu, který zrovna
kupuje.
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Následně se rozhodne ke koupi, kterou vykoná přímo v prodejně nebo na internetu, opět
podle preferencí a produktu který nakupuje. Za produkt platí buď spotřebitel sám nebo
jeho okolí, nejčastěji rodiče. Kdo finálně za produkt zaplatí závisí na věku respondenta,
na produktu, který kupuje a na situaci ve které se nachází.
Po koupi může být spotřebitel s produktem spokojen či nespokojen. Od toho se odvíjí
jeho následné chování ve vztahu ke značce, od které produkt koupil. Ať už je
s produktem spokojen či nespokojen, celý proces se po této fázi opakuje. Některé fáze
mohou být vynechány, převážně pokud nakupuje produkt opakovaně.

6.2

Role značky v kupním rozhodovacím procesu

V následujících podkapitolách jsou části modelu přiblíženy a doplněny o roli značky
v dané fázi kupního rozhodovacího procesu. Následně je v každé podkapitole komentář
a doporučení pro značku.
6.2.1

Fáze před koupí

Tato fáze je z hlediska modelu nejrozsáhlejší a je tedy členěna do více podkapitol
než další dvě fáze. Každá část obsahuje detail modelu, komentář a doporučení.
6.2.1.1 Rozpoznání potřeby
Generace Z stejně jako spotřebitelé v ostatních generacích nakupují nové produkty poté,
co jim ty předchozí přestanou z nějakého důvodu dobře sloužit nebo pokud potřebují
vybavení na novou aktivitu. Pokud značka představí nový produkt, může tím přilákat
spotřebitele, který si produkt koupí, aniž by ho potřeboval.
Obrázek 16 - Role značky při rozpoznání potřeby

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
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Představení nového produktu by mělo být co nejzajímavější, aby generaci Z zaujalo.
Nejlépe by mělo proběhnout v online prostředí, kde tráví generace Z hodně času.
Značky mohou využít prostor sociálních sítích Facebook, Instagram, TikTok
nebo Youtube nebo případně na webových stránkách či vyhledávačích. Na sociálních
sítích mohou umisťovat reklamu na nový produkt nebo se spojit s influencery/sportovci,
kteří nový produkt představí. Využít mohou virální marketing.
Dále by značky měly zacílit na generaci Z velmi brzy a dát jim o sobě vědět. Pokud
budou mít jejich produkty v povědomí, vzpomenou si na ně v momentě, kdy rozpoznají
potřebu koupit si nový sportovní produkt.
6.2.1.2 Hledání informací
Informace hledají nejčastěji na internetu nebo u svého okolí, případně pak přímo
v prodejně. Množství zjišťovaných informací a způsob hledání se odvíjí podle produktu,
jenž si chtějí koupit. U dražších produktů získávají informace především od svého
okolí, které považují za nejdůvěryhodnější zdroj, a od odborníků, ať už na internetu
nebo přímo v prodejnách. U levnějších produktů hledají převážně na internetu a někdy
tuto fázi přeskakují a informace nehledají.
Informace také hledají pasivně na sociálních sítích prostřednictvím influencerů,
které sledují. V oblasti sportu sledují především sportovce, využívající zboží od dané
značky na svůj sport. Dále pak i jiné influencery, kteří se se značkami spojují. Ty však
nepovažují za příliš důvěryhodný zdroj. Sledovat mohou také profily značek.
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Obrázek 17 - Role značky při představení produktu

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Značky by měly mít o svých produktech zveřejněno dostatečné množství informací
na svém webu, aby si zákazníci z řad generace Z mohli zjistit vše, co potřebují.
Informovat o svých produktech na sociálních sítích prostřednictvím influencerů je dobrá
cesta, ale je potřeba se vyhnout některým chybám. Značky by se měli spojovat hlavně
se sportovci, kteří jsou pro generaci Z nejdůvěryhodnějšími influencery. Pokud se chtějí
spojit s influencery z jiného prostředí než sportovního, měly by si vybírat influencery
s menším množstvím spoluprací, kteří budou dané produkty skutečně používat
a propagovat je tak daleko přirozeněji a tím i důvěryhodněji.
6.2.1.3 Hodnocení alternativ
Mezi faktory, které generace Z považuje za důležité, můžeme zařadit design, cenu,
kvalitu, funkčnost, značku a poměr cena/výkon. Tyto faktory pak řadí podle důležitosti
v návaznosti na produkt, který kupují. Značku považují za nejdůležitější v případě
sportovních bot a dále pak u produktů, které nakupují často.
Velmi často zmiňovaná ekologie není pro generaci Z rozhodujícím faktorem při nákupu
sportovního zboží, přestože se o ekologických produktech nebo značkách vyjadřovali
kladně. O ekologii se zajímají spíše starší respondenti z řad generace Z.
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Naopak důležitým faktorem je společnost, tedy nejbližší okolí generace Z. Své okolí
považují za nejdůvěryhodnější zdroj a názorům referenčních skupin přikládají velkou
váhu při zvažování alternativ.
Obrázek 18 - Role značky při zvažování alternativ

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
U této fáze mohou značky ovlivnit převážně to, jak je generace Z vnímá. Ekologickými
kroky získají plusové body a pokud budou tuto skutečnost dostatečně komunikovat
mohou se navíc dostat do povědomí generace Z. Samozřejmostí je vyrábět zboží,
které svou kvalitou a designem odpovídá stanovené ceně. Poměr cena/výkon je
ve většině případů nejdůležitějším faktorem při zvažování alternativ.
6.2.2

Fáze během koupě

Generace Z nakupuje spíše v kamenných prodejnách než online na internetu. Důvod je
velmi jednoduchý – v kamenné prodejně si mohou vše vyzkoušet. Online nákupy
využívají k nákupům, kdy si zboží nepotřebují vyzkoušet. Případně v případě, že je
zboží na internetu výrazně levnější, si ho nejprve vyzkouší v prodejně a následně
zakoupí na internetu. Nakupují více v neznačkových prodejnách, kde je větší výběr
zboží od různých značek a kde také častěji získají lepší cenu než ve značkové prodejně
za stejné produkty.
Generaci Z tvoří momentálně převážně studenti od druhého stupně základních škol
až po vysokoškolské studenty, ale částečně také pracující jedinci. Tato skutečnost se
73

promítá hlavně do otázky financí, kdy nelze generalizovat, kdo platí z největší části
za sportovní zboží. U mladších jedinců generace Z jsou to jejich rodiče a nejbližší okolí,
u těch starších jsou to pak oni samotní. Rozhodovatel není vždy ten, kdo za zboží platí,
ale ten, který se v dané problematice orientuje nejlépe.
Za značkové zboží jsou ochotní si připlatit určité procento, které je větší u levnějších
produktů. Ochota také roste spolu s věkem, kdy starší jedinci z řad generace Z jsou
ochotní si připlatit více. Za ekologickou variantu si také klidně připlatí, ale zde už je
ochota i procento nižší.
Obrázek 19 - Role značky při koupi

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Pokud chtějí značky, aby generace Z nakupovala přímo ve značkových obchodech
a e-shopech, měly by generaci Z nabídnout benefity. Vzhledem k ochotě generace
Z připlatit si za značkové zboží není třeba nabízet zákazníkům velké slevy. Pro značky
by bylo lepší nabídnout generaci Z zážitek. Například vytvořit sportovní událost,
která by se odehrávala alespoň částečně v prodejně, případně vyžadovala návštěvu
e-shopu. Na prodejně by například mohlo probíhat vydávání startovních balíčků.
6.2.3

Fáze po koupi

Po koupi mohou být spotřebitelé s produktem spokojení nebo naopak nespokojení.
Nespokojenost řeší generace Z výměnou nebo vrácením zboží, když ji zjistí včas. Pokud

74

se jim produkt rozbije až po nějaké době používání, reklamují ho nebo nedělají nic, jen
ho přestanou používat, pokud je daný produkt nestál moc peněz.
Jestliže jde o první špatnou zkušenost a nakupují u dané značky už déle, koupí si od ní
s největší pravděpodobností zboží znovu. Pokud je to první nákup, může dojít
k odmítnutí značky.
V případě, že jsou spokojení, šíří tuto skutečnost dál pouze mezi své blízké okolí. Příliš
nepíší recenze, ani nepřispívají na sociální sítě či do diskuzí na internetu. I mezi své
blízké šíří pochvalná slova pouze na vyžádání.
Se spokojeností se pojí loajalita ke značce. Generace Z se považuje za loajální
ke sportovním značkám. Z diskuze však vyplynulo, že jsou loajální spíše k produktům
než konkrétně ke značkám. Více jsou loajální u sportovního vybavení než oblečení.
Obrázek 20 - Role značky při chování po koupi

Zdroj: vlastní zpracování (2021)
Pro získání loajality generace Z je třeba se k ní správně chovat, stejně jako u zákazníků
z jiných generací. Základem je budovat vztah správným chováním. Vstřícně řešit
nespokojenost s produkty a umět poradit, pokud to vyžadují.
Základem pro spokojenost je stejně jako u zvažování alternativ kvalitní zboží, které jim
vydrží co nejdéle. Pokud budou spokojení s produktem, pravděpodobně nakoupí
u značky znovu a koupí u ní i jiné produkty.
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DISKUZE

V rámci práce byl zkoumán význam značky pro generaci Z žijící v hlavním městě Praha
v rámci kupního rozhodovacího procesu. Výzkumnou metodou byly skupinové
rozhovory, na jejichž základě byl sestaven model chování generace Z ke sportovním
značkám v rámci kupního rozhodovacího procesu. Před začátkem výzkumu byly
na základě rešerše literatury stanoveny 4 hypotézy, jejichž pravdivost byla poté
zkoumána v rámci skupinových rozhovorů.
Skupinové rozhovory se řadí mezi kvalitativní výzkumné metody. Pro vyhodnocení
kvalitativní metody neexistuje jednotná metoda, která by přinesla stejné výsledky.
Pokud by výzkum prováděl jiný výzkumník, zřejmě by vyšly jiné výsledky, stejně
tak by vyšly jiné výsledky, v případě, že bychom měli jiné respondenty, například
mimopražskou generaci Z.
Výsledky získané touto metodou by bylo dobré ověřit i kvantitativní metodou, aby je
bylo možné zobecnit. Kvantitativní výzkum by však měl být proveden co nejdříve.
Generace Z dospívá a jejich názory se budou postupem času měnit a případné ověření
výsledků by tím pádem mohlo být zkresleno tím, že zestárnou a jejich názory
na sportovní značky a vztah k nim se změní.
Výsledky výzkumu mohou být ovlivněny pandemií způsobenou Covidem 19.
Respondenti

byli

dotazováni

chvíli

po

znovuotevření

kamenných

prodejen

a sportovních center. Předtím však delší dobu mohli nakupovat pouze online a sportovat
venku. Jejich aktuální názory jsou jiné, než jaké by byly, kdyby se jich toto omezení
nedotklo. Je ale otázkou, zda se společnost vůbec někdy vrátí do původního stavu
před Covidem nebo jestli ji poznamená natolik, že se budeme chovat odlišně i nadále.
Respondenti nebyli v rámci skupinových rozhovorů na tuto skutečnost upozorněni.
Odpovídali podle jejich aktuálních názorů a u některých otázek se jejich názor
ani nezměnil.
Jednou z hypotéz bylo, že značky, které prezentují své zboží jako ekologické
a udržitelné jsou Generací Z žijící v hlavním městě Praha preferovanější než značky,
které se takto neprezentují. Tato hypotéza byla stanovena na základě internetového
článku Business Insider (2019), který tvrdí, že generace Z dbá na udržitelnost. Tato
76

hypotéza byla stejně jako ta předchozí vyvrácena. Výzkum ukázal, že generace Z se
zatím o ekologii příliš nezajímá a ekologie jako faktor pro ně není rozhodující.
Nepreferují ekologické značky, ale zaměřují se spíše na kvalitu, design a cenu. Autorka
BUI (2005) uvádí, že demografie je jedním z faktorů, které hrají roli při nákupu
ekologického zboží. Nejvíce se o ekologii zajímají ženy před středním věkem s vyššími
příjmy a je tedy pravděpodobné, že generace Z teprve začne ekologii více vnímat a řešit.
Další hypotézou bylo, že značka není nejdůležitějším faktorem při výběru sportovního
zboží pro generaci Z žijící v hlavním městě Praha. Tato hypotéza byla vyvrácena,
jelikož v některých případech hraje značka hlavní roli. Respondenti uváděli, že pokud
nakupují produkt opakovaně, stává se u pozdějších nákupů značka nejdůležitějším
faktorem v rámci hodnocení alternativ. Jak zmiňuje KOTLER (2007) spotřebitel nemusí
procházet všemi fázemi kupního rozhodovacího procesu. V těchto případech se právě
značka může stát nejdůležitějším faktorem. Spotřebitelé z řad generace Z rovnou koupí
produkty od značek, které mají rádi a jsou jim často loajální. A tato skutečnost se pojí
s další hypotézou, která byla v rámci výzkumu stanovena.
Jedná se o hypotézu, že generace Z žijící v hlavním městě Praha není loajální
ke sportovním značkám. Ani tato hypotéza nebyla potvrzena, ale byla vyvrácena.
Generace Z je dle výsledků výzkumu loajální sportovním značkám. Autorka BUDAC
(2015) ve svém článku uvedla, že generace Z postrádá loajalitu ke značkám. Nezajímá
se o identitu a historii značky, ale o samotný produkt. Někteří respondenti uvedli,
že nejsou loajální jedné značce, ale více značkám podle produktů, které nakupují.
Částečně tím potvrzují, že se zajímají o samotný produkt. Ovšem negují tím,
že postrádají loajalitu.
Respondenti v rámci výzkumu jmenovali různé značky k různým tématům. Velmi často
zaznívala značka Decathlon, která není přímo značkou produktů, ale prodejny,
ve které nabízí své značky produktů jako Quechua, Domyos či Kipsta. Tyto značky
však ve výzkumu vůbec nezazněly. Je otázkou, zda se tedy jedná o značku nebo o název
prodejny.
Generace Z žijící v hlavním městě Praha nakupuje sportovní zboží převážně online.
Takto zněla poslední hypotéza stanovená v rámci této diplomové práce. A i tato
poslední hypotéza byla vyvrácena. Článek Business Insider (2019) zmiňuje, že generace
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Z nakupuje převážně online. V rámci výzkumu však respondenti uváděli, že více než 50
% svých nákupů uskutečňují v kamenných prodejnách. K návštěvě kamenné prodejny je
nejčastěji vede potřeba vyzkoušet si dané zboží, převážně pak boty a oblečení na sport.
Pokud by ho kupovali online, proces by se tím zpomalil.
Generace Z dle autorek BUDAC a BALTADOR (2014) a BUDAC (2015) i dle
zmíněného článku od Business Insider (2019) tráví mnoho času online a značky by
měly tento online prostor využívat. Podle výsledků ze skupinových rozhovorů je velmi
důležité správné nastavení online reklamy. Je dobré využívat všechny druhy online
reklamy na všech dostupných platformách, ale ve správné míře. Respondenti se
v jednotlivých skupinách shodli na tom, že pokud na ně reklama cílí až příliš často
a na všech možných platformách, tak je otravuje a snižuje se tím pravděpodobnost,
že u dané značky nakoupí. Online kampaně by tedy měly značky mít správně nastavené
tak, aby byl výkon maximální a ne kontraproduktivní.
Autorka BUDAC (2015) také uvádí, že generace Z je lhostejná ke klasickým
marketingovým kampaním a dá spíše na sociální kampaně na internetu. Tento fakt
respondenti také potvrzovali. Hlavně mladší účastníci výzkumu uváděli, že nesledují
televizi ani neposlouchají rádio a reklamy zde tedy vůbec neregistrují. Starší generace
uváděla, že se na televizi občas dívá, převážně pak sleduje sportovní kanály,
kde reklamy registrují. Otázkou však je, jestli mladší účastníci opravdu nesledují
televizi alespoň občas třeba s rodiči nebo neposlouchají rádio při cestě autem. Jedná se
o mladistvé, kteří mnohdy ještě nemají řidičský průkaz a jezdí s rodiči, kteří rádio
poslouchají. Reklama by na ně zde tedy mohla působit, přestože si to sami ani
neuvědomují. I tato jejich tvrzení by tedy bylo dobré ověřit v rámci kvantitativního
výzkumu.
Článek Business Insider (2019) se zmiňuje i o vztahu generace Z k financím. Uvádí, že
jsou v rámci hospodaření s penězi velmi opatrní a fiskálně pragmatičtí. V práci jejich
průzkumu uvedlo 60 % dotázaných, že cena je pro ně nejdůležitější faktor při
rozhodovaní. Cena jako nejdůležitější faktor zazněla ve všech pěti skupinách, ale ne ve
všech případech je to nejdůležitější faktor. Jak již bylo zmíněno, někdy je nejdůležitější
značka. Dále respondenti uváděli, že je nejdůležitější design či kvalita. Autorka
BUDAC (2015) v rámci svých doporučení uvádí, že by značky měly zavádět na trh
produkty, které mají dobrý poměr cena/výkon. S tímto doporučením se respondenti
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velmi často ztotožňovali, protože kvalitu a cenu a vzájemný poměr mezi nimi považují
velmi často za nejdůležitější faktory pro rozhodnutí.
Ne vždy však za produkty platí generace Z sama. KOTLER (2007) uvádí role v rámci
kupního rozhodovacího procesu. Procentuální poměry, kdy za zboží platí samotní
spotřebitelé z řad generace Z a kdy jejich okolí, jsou uvedeny v kapitole
5.2.2.3 Velikost výdaje. Tuto roli nazývá KOTLER (2007) Nákupčí. V rámci výzkumu
bylo dále zkoumáno, kdo je iniciátorem, ovlivňovatelem a kdo rozhodovatelem.
Iniciátorem nákupu sportovního produktu u generace Z jsou nejčastěji samotní
spotřebitelé, tedy generace Z, která už je ve věku, kdy se sama rozhoduje o tom,
kdy potřebuje

nový

produkt.

Ovlivňovatelem

může

být

někdo

z

rodiny

nebo z referenční skupiny. Za ovlivňovatele považují respondenti své nejbližší okolí,
které také označují za nejdůvěryhodnější zdroj informací, což uvádí ve svém článku
i autorka BUDAC (2015). I rozhodovatelem může být mnoho lidí. Respondenti
nejčastěji za rozhodovatele označovali sami sebe. Pokud se sami v dané problematice
neorientují, tak za ně rozhodne někdo jiný – nejčastěji je to někdo z rodiny.
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8

ZÁVĚRY

Generace Z jsou stejně jako další generace specifičtí spotřebitelé, kteří postupně
vstupují na pracovní trh a stávají se tak další kupní silou. Pro značky je důležité znát
tuto generaci a začít se jí přizpůsobovat, aby si ji získali jako své zákazníky.
Diplomová práce se konkrétně věnovala nákupu sportovního zboží, kdy respondenti
z řad generace Z žijící v hlavním městě Praha byli dotazováni, jak se chovají při nákupu
sportovních produktů a jaký je jejich vztah ke sportovním značkám při nákupu.
Následně byl sestaven model chování generace Z při koupi sportovního zboží a k němu
byly sestaveny doporučení pro sportovní značky na základě výsledků výzkumu.
Generace Z je jednou z nejmladších generací a vyrůstala v digitální době. To se hodně
projevuje i na jejím kupním rozhodovacím procesu, kdy více využívají internet a méně
další komunikační kanály jako jsou televize, rádio a noviny či časopisy. Informace
sbírají převážně online a hodně je ovlivňují také sociální sítě.
Velkým fenoménem poslední doby jsou influenceři, kteří se pohybují na různých
sociálních sítích, jako jsou Facebook, Instagram, Youtube a v poslední době také Tik
Tok. Ten je populární především u mladších členů generace Z. Přestože by se mohlo
zdát, že influenceři, jak již jejich pojmenování napovídá, budou mít vliv na generaci
Z při nákupu, výzkum ukázal, že je tomu tak jen do určité míry. Generace Z žijící
v Praze influencerům příliš nevěří a neberou je jako důvěryhodný zdroj informací.
Stávají se spíše zdrojem prvotní informace, že je daný produkt na trhu. Značky by se
však s influencery měli spojovat, jen je třeba dbát na to, aby to bylo správné spojení.
Oblíbené značky u generace Z žijící v hlavním městě Praha se liší převážně podle
sportu, který daný jedinec vykonává, přesto se objevilo pár značek, které jsou oblíbené
napříč všemi odvětvími. Jedná se o celosvětově známé značky, které vyrábí sportovní
vybavení a oblečení na mnoho sportů. Konkrétně se jedná o značky Nike, Adidas
a Under Armour. Populární je také prodejna Decathlon se svými privátními značkami,
jejíž cíl je odlišný od ostatních značek.
V rámci výzkumu nebyla potvrzena ani jedna hypotéza, která byla stanovena na základě
rešerše literatury. Předchozí výzkumy o generaci Z, přestože se netýkaly konkrétně
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sportovního vybavení, ukázaly odlišné výsledky od výzkumu provedeného v této
diplomové práci. Generace Z z hlavního města Prahy má poměrně kladný vztah
ke sportovním značkám, je loajální a je ochotná si za značkové zboží připlatit. Naopak
k ekologii má neutrální postoj a zatím ji příliš neřeší. Ochota připlatit si za ekologické
varianty produktů u generace Z je výrazně menší než u ochoty připlatit si za značkové
zboží.
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Příloha č. 1 – Scénář skupinového rozhovoru
Respondenti
•
•
•
•

Věk (ročník narození)
Pohlaví
Stav (student SŠ/VŠ, zaměstnanec)
Sport (primární sport, pro který nakupují vybavení nejčastěji)

Před koupí (rozpoznání potřeby, hledání informací, hodnocení alternativ)
•

•

•

Rozpoznání potřeby
o Má zde nějaký vliv značka? Nový produkt od oblíbené značky, který ani
nepotřebují?
o Zde částečně informace ze sociálních sítí.
Hledání informací
o Kde hledají informace?
▪ Vyhledávají informace podle značky nebo produktu?
▪ Používání filtrování – co zaškrtávají?
o Koho/co považují za důvěryhodný zdroj?
▪ Sociální sítě
• influenceři a propagace značek (influenceři se většinou
spojují se značkami nikoliv jen s konkrétními produkty)
o Ovlivní je při zvažování alternativ?
o Koupí si produkt od dané značky, aniž by ho
potřebovali, na základě propagace influencera?
• Profily značek na sociálních sítích
o Sledují značky na soc. sítích a koupí si produkt
na základě propagace zboží na jejich síti?
▪ Další komunikační kanály – internet (recenze/ stránky značky/
diskuzní fóra + celková komunikace značek), televize, rádio?
Hodnocení alternativ
o Které faktory považují za důležité?
▪ Kam by mezi ně zařadili značku?
▪ Jak moc hraje při výběru roli značka?
o Spojují si některé značky s určitým typem zboží?
▪ Kvalita
▪ Dobrá cena
▪ Design
o Ekologie – udržitelnost, fair trade, ekologické značky vs. Ekologicky se
tvářící

▪

Hraje roli při rozhodování o koupi produktů? Hodnotí takové
značky jako lepší?
▪ Které značky považují za ekologické?
o Společnost
▪ Mají pocit, že je společnost/okolí (referenční skupiny) „tlačí“
do nákupu značkového zboží?
Při koupi (rozhodnutí o koupi)
•

•

•

Značka
o Jakou roli hraje značka při koupi?
o Jakou značku nakupují nejčastěji? Oblíbené značky a proč je preferují?
o Další otázky se týkají stavu po koupi
▪ Doporučili by jí,… na stupnici 1-10 (1 nejméně, 10 nejvíce) –
z toho bude vycházet poté loajalita k dané značce (dle NPS)
Prodejce
o Kde nakupují sportovní zboží? I konkrétní ochody/eshopy.
▪ Navštěvují značkové obchody/eshopy?
Velikost výdaje
o Kdo platí za zboží? Kdo rozhoduje o finálním nákupu?
▪ Iniciátor – ovlivňovatel – rozhodovatel – nákupčí – uživatel
o Připlatili by si za značku?
o Ochota připlatit si za ekologickou variantu? Kolik navíc by zaplatili?

Po koupi (ponákupní chování)
•

•

Při nespokojenosti
o Jak řeší nespokojenost s produktem/značkou?
▪ Koupili by si zboží od stejné značky znovu?
Při spokojenosti
o Jak se chovají, pokud jsou s produktem/značkou spokojení?
▪ Nakoupí znovu/doporučí někde značku (přátelům/na internetu)
o Loajalita
▪ Loajální, pokud značku doporučí s hodnotou 9 a 10
(viz. Při koupi – značka)
▪ Jsou loajální a jestli ano, tak ke kolika značkám? Co je k loajalitě
vede?

Příloha č. 2 – Dotazník pro účastníky výzkumu
Respondent

X

Skupina

Y

Ročník narození:
Pohlaví:

žena

Stav: student SŠ

muž
student VŠ

Sport:

Ekologické sportovní značky:

Oblíbené sportovní značky:

Prodejce sportovního zboží:

zaměstnanec

jiné:

Příloha č. 3 – Přehled sledování sportovních značek
a influencerů u jednotlivých skupin
Skupina 1
Respondent

Sportovní značky Influenceři

1

x

2

x

x

3

x

x

4

x

x

5

x

x

6

x

7
8

x

9

x

10

x
x

Skupina 2
Respondent

Sportovní značky Influenceři

1

x

2

x
x

3

x

x

4

x

x

5

x

x

6
7
8

x
x

x

Skupina 3
Respondent

Sportovní značky Influenceři

1
2

x

3
4

x
x

x

x

x

x

5
6
7

x

Skupina 4
Respondent

Sportovní značky Influenceři

1
2
3

x
x

4

x
x

5
6
7
8

x

x

Skupina 5
Respondent

Sportovní značky Influenceři

1
2
3
4

x

5
6

x

7
8
9

x

