
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD 

Institut sociologických studií 

 

 

 

 

 

 

Pavla Procházková 

 

 

 

 

 

 

 

Jak lidé nakupují na internetu  
 

 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

Praha 2011 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor práce: Ing. Pavla Procházková  

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. 

 

 

Rok obhajoby: 2011 

 

 



Bibliografický záznam 

 

PROCHÁZKOVÁ, Pavla. Jak lidé nakupují na internetu, Praha, 2011. 72 s. Diplomová práce 

(Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií. Katedra 

sociologie. Vedoucí diplomové práce Prof. Hynek Jeřábek.  

 

 

Abstrakt 

Práce popisuje základní principy v nákupním chování lidí na internetu. Cílem bylo 

říci, zda je nakupování na internetu racionální. Práce se zabývala teoriemi racionality a teorií 

omezené racionality z pohledu sociologických, ekonomických a psychologických přístupů. 

Všechny teorie se shodují v tom, že člověk, jedná-li racionálně, volí nejefektivnější variantu 

možného chování. Ať už získá přínos ekonomický, sociální či psychologický. Z tohoto 

širokého pohledu je jasné, že člověk ve většině případech svého jednání jedná racionálně, 

protože i nejhlubší emoce má jistý racionální základ, který ovšem v průběhu staletí svoji 

účelnost ztratil. Možná iracionalita může být v dnešní době způsobena příliš rychlým růstem 

technologií, zahlcením informací (informace jsou čím dál více a šířeji dostupné, ovšem 

zhoršuje se orientace v nich, člověk musí volit, kterými se bude řídit, které jsou 

důvěryhodné). Internet do nakupování vnáší prvek vyšší racionality ve svých nástrojích. 

Zároveň omezuje například vjemy, čímž se racionalita výběru snižuje. Závěrem je, že lidé na 

internetu jednají racionálně, nakupují s cílem maximalizovat svůj užitek (získat nízkou cenu, 

ušetřit čas). Lidé se zabývají otázkou bezpečnosti.  
 

 

Abstract 

This thesis describes the basic principles of human behavior in shopping on 

the Internet. The aim was to tell whether shopping on the Internet is rational. The work deals 

with theories of rationality and bounded rationality theories from the perspective of 

sociological, economic and psychological approaches. All theories agree that the man is 

rational, selects the most efficient option of possible behavior. Whether the benefits gained 

are economic, social or psychological. From this broad perspective, it is clear that people in 

most cases their actions are rational, because even the deepest emotions have some rational 



basis, however, that over the centuries They lost its effectiveness. Perhaps it may be irrational 

today due to too rapid growth of technology, information overload (information is becoming 

more and more widely available, but their understanding is worse, a man must decide which 

of them to follow). Internet for shopping feature brings greater rationality in their instruments. 

It also restricts such perceptions, which reduces the rationality of choice. The conclusion is 

that people act rationally on the Internet, buying in order to maximize their benefits (get low 

prices, save time). People deal with the issue of safety. 
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1 Úvod 

 

Tato diplomová práce se zabývá nákupním chováním lidí na internetu. 

Pomocí teorie racionálního chování a racionální volby a jim oponující teorie 

omezené racionality se snaží říci, zda je nakupování na internetu racionální.  

Nákupní chování je téma na pomezí sociologie, psychologie a ekonomie. 

Tradiční ekonomické teorie hovoří pouze o maximalizaci užitku či snaze dosáhnout 

rovnováhy materiální. Pracují s axiomy, kde spotřebitel je schopen myslet zcela 

racionálně. Tam, kde jejich modely nejsou schopny vysvětlit lidské jednání, zavádí 

proměnnou, která tyto nejasnosti zahrne, aniž by cokoliv vysvětlila. Sociologové 

a psychologové tvrdí, že i tato proměnná je měřitelná. Lze tedy říci, že se lidé při 

nakupování rozhodují racionálně?  

Současná společnost je nazývána společností konzumní. Thorstein Veblen 

hovořil o tomto jevu již ve své knize Zahálčivá třída. Termín „okázalá spotřeba“ 

použil při popisu nákupního chování, kdy lidé nejednají pouze za účelem naplnění 

materiálních potřeb, nýbrž také sociálních. Sociální faktory jsou zahrnuty 

v ekonomických i psychologických teoriích.  

Jedním ze zásadních vlivů na dnešní konzumní společnost má internet. 

Portály on-line obchodů, slevové servery, to vše mění lidskou činnost – nakupování. 

Internet umožňuje lidem dosáhnout „racionálnějších“ rozhodnutí, protože nabízí 

množství informací a nástrojů pro usnadnění rozhodování. Zároveň však informace 

netřídí, člověk musí volit mezi informacemi důvěryhodnými. Zároveň důvěryhodnost 

e-shopu je prvkem, který lidé musí u internetu více zvažovat oproti kamenné 

prodejně. Pakliže racionální znamená získání za co nejmenší vklady co největší 

přínos, pak by to znamenalo, že lidé na internetu šetří peníze, čas. Navíc nejsou na 

internetu tolik ovlivňováni svým okolím, protože jsou u počítače ve chvíli nákupu 

sami. Do jaké míry ale hrají roli sociální faktory, jako vliv rodiny, doporučení 

známých, komentáře dalších nákupčích. Do jaké míry působí na naše rozhodování 

reklama, móda, trendy, touha zařadit se do vysněné skupiny, utvrdit svůj stávající 

status a podobně? 
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Práce se zaměřuje na specifika nakupování na internetu. V teoretické části 

popisuje nakupování jako takové. Popisuje proces rozhodování. Vysvětluje pojem 

racionalita, racionální chování, teorii racionální volby a teorii omezené racionality. 

Vysvětluje přístup sociologů, ekonomů a psychologů. Hovoří o účelu výzkumu 

nákupního chování – tvorby typologií nákupčích, tvorby segmentace trhu. Popisuje 

současný výzkum, jeho metody a současnou situaci těchto výzkumů v České 

republice. Aktuální výsledky těchto výzkumů zmiňuje v teoretické i analytické části 

práce. V praktické části analyzuje výzkum lidí, kteří již dnes nakupují na internetu 

velmi často. Jejich motivy a názory odhalují, jak se rozhodují. Co lidé na 

internetových obchodech hledají, jak se rozhodují? Proč zde nakupují, jaké jsou 

jejich motivy. Jak řeší celý proces od prvotní myšlenky k platbě. Jednají při tom 

racionálně?  
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2 Cíl práce a metodika 

Cílem práce je popis nákupního chování lidí na internetu.  

Výzkumné otázky jsou: 

Jaký je rozhodovací proces při nakupování na internetu?  

Jaké faktory jsou při tomto nakupování nejdůležitější?  

Jaká je typologie nákupčích na internetu?  

Jednají lidé racionálně? 

V práci jsou shrnuty dosavadní poznatky o nákupním chování lidí. Zkoumána 

je česká i zahraniční literatura, články, výsledky z výzkumů. Práce je zasazena do 

širšího sociologického kontextu. Nakupování je lidskou činností, u níž 

se předpokládá racionalita aktéra. Proto je popsána teorie racionálního chování a jí 

oponující omezená teorie omezené racionality. V praktické části práce jsou 

potvrzeny a vyvráceny hypotézy o nákupním chování, které se týkají těchto teorií. 

Popsány budou také další teorie a metody měření on-line nakupování. Jsou zmíněny 

doposud provedené výzkumy týkající se on-line nakupování. 

V praktické části práce jsou analyzována data z kvantitativního výzkumu Sensor 

On-line shopping. Toho se autorka zúčastnila v rámci výzkumné praxe. Výzkum 

zkoumal nákupní chování lidí, kteří nakupují (nenakupují) na internetu. Mediální 

agentura GroupM provedla výzkum na jaře 2010. Zkoumána byla česká a slovenská 

populace, která používá internet. Výzkum se skládal z kvalitativní a kvantitativní 

části. Také proběhl workshop s odborníky této oblasti. Sběr kvantitativních dat 

provedla slovenská výzkumná agentura MediaResearch na populaci 1023 

respondentů v České republice a asi 700 respondentů na Slovensku. V kvalitativní 

části byli dotazováni lidé, kteří na internetu nakupují, ale i Ti, kteří na internetu 

nenakupují. V české části výzkumu to činilo 30 : 15 respondentům. Použity byly 

následující metody: V kvalitativní části byla použita webová diskuze použitím 

programu Digifaces. V kvantitativní části metoda CAWI (Online dotazování pomocí 

internetu). Jedná se tedy o výzkum, který kombinuje oba typy výzkumů. V práci je 

analyzována pouze česká populace. Použity budou standardní analytické metody. 

Analýza kvantitativních dat je doplněna citáty z kvalitativní části výzkumu. 
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3 TEORIE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ 

Teorie nákupního chování se prolínají mezi sociologií, psychologií 

a ekonomií. Nelze jeden přístup oddělit od jiného. Všechny zahrnují mezi 

determinanty nákupního chování vliv společnosti. Determinanty se rozlišují na třech 

úrovních. Makro-společenská úroveň zahrnuje vliv ekonomiky, geografie, 

zákonodárství, demografie, kultury a další podmínky určené polohou, kde 

se rozhodující nákupčí nachází. V rozvinutých státech je větší svoboda a výběr při 

nakupování, nezávislou roli hraje například počasí. Mezzo-společenská úroveň je ta, 

kde hraje roli tradice, zvyky, prostředí. Například regionální rozdíly, rozdíly mezi 

městem a venkovem. Na mikro-společenské úrovni hovoříme o vlivech 

individuálních, osobních. Jsou to například věk, životní standard a styl rodiny (Foret, 

Procházka 2006).  

Ze sociologických metod lze pro studium nakupování použít „consumer 

behavior analysis“, tedy analýzu spotřebitelova chování. Jí zjistíme, jakým způsobem 

bude zákazník přistupovat ke spotřebě statků a služeb.  

Jeremy Bentham v knize Úvod do principů morálky a zákonodárství z roku 

1789 přichází s myšlenkou utilitarismu. Utilitarismus (z latinského utilitas - užitek) 

považuje za cíl lidského jednání hledání blaha a užitku a minimalizování utrpení či 

bolesti. Jednání hodnotí výlučně podle jeho důsledků (konsekvencí), označuje 

se často jako konsekvencialismus (Mill 1987). 

Charles Wright Mills v knize Sociologická imaginace v kapitole O rozumu 

a svobodě píše o rostoucí racionalizaci společnosti. Hovoří o tom, že technické 

prostředky se zdokonalují, zatímco lidský rozum zůstává stejný (Mills 2008). Toto 

může být jedním z důvodů, proč se lidé při rozhodování o koupi zcela racionálně 

nechovají.  

Další ze sociologických klasiků, Thorstein Veblen hovoří o teorii okázalé 

spotřeby. Podle ní lidé nakupují mnoho „zbytečných“ a „neužitečných“ věcí. Jejich 

cílem je maximalizovat svoji společenskou prestiž. Poukazují na své bohatství. 

Přitom je prokázáno, že tato teorie vysvětluje více chování lidí, kteří bohatí nejsou. 

Veblen tvrdí, že pracovní instinkt vyústí v soutěživé, závistivé prestižní srovnávání. 

Tento soutěživý instinkt nás nutí neustále se poměřovat s ostatními (svůj sociální 

status je odjakživa poměřován nahromaděným majetkem), což se projevuje v našem 
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spotřebitelském chování (Veblen 1999). Veblen popsal evoluční rámec, ve kterém 

jsou spotřebitelské preference determinovány sociálně v závislosti na jedincově 

postavení ve společenské hierarchii. To je kritikou neoklasické teorie spotřeby 

(jedinec staticky maximalizuje užitek na základě exogenních preferencí) (Trigg 

2001). McCracken hovoří o Diderotově souladu (Diderot unities), modelu kulturní 

spotřeby, kdy jedna věc vyžaduje nákup další nějak s ní spojené. Tento efekt je 

„nadvládou konzistence“ nad naším spotřebitelským chováním. Móda je specifický 

statusově vymezující symbol v oblasti kulturní spotřeby. Georg Simmel vytvořil 

teorii změny módy jako nápodoby shora (trickle-down). Módní změny jsou proces 

imitace elit. Když se móda dostane k nejnižší třídě, nejvyšší třída má již jiný nový 

originální styl, který utvrzuje její vysoké postavení (Simmel 1997). Pierre Bourdieu 

na Veblenův teoretický model ostentativní spotřeby navázal. Popisuje kulturní 

spotřebu a vkus v procesu reprodukce sociálních nerovností zejména u frakcí nové 

střední třídy.  

Elita spotřebovává „vyšší“ (vznešené, čisté, vytříbené) a masy ovládaných, 

zejména dělnická třída spotřebovává „nízké“ (nevkusné, nízké, skromné). Vkus 

dělnické třídy je „kulturou materiální nezbytnosti“. Například oblečení musí být 

praktické, funkční, musí vydržet, přičemž není důležité, zda je stylové či módní. 

Tento klasifikační systém definuje, „kdo jsme my a kdo jsou oni“ a vytváří 

prostřednictvím sociálních distancí od druhých vlastní identitu (Bourdieu 1984).  

Spotřebitelské chování popisují i ekonomické teorie (Rozpočtové omezení 

spotřebitele, Preference spotřebitele, Optimální výběr, moderní teorie - Mezičasový 

výběr, Modiglianiho hypotéza životního cyklu, Friedmanova hypotéza 

permanentního důchodu). Všechny tyto teorie vycházejí z předpokladu racionálního 

chování spotřebitele. Zohledňují faktory uspokojení, které statek přinese, a peněžní 

výdaje na jeho nákup. Předpoklady jsou tři: Spotřebitel maximalizuje svůj užitek 

a jeho cílem je dosažení rovnováhy, má dokonalé informace a má uzavřené období 

pro uvažování. Užitek je míra uspokojení potřeb spotřebitele plynoucí ze spotřeby 

daného statku (Macáková a kol. 2002). Tyto ekonomické teorie nikdy nevysvětlí 

chování spotřebitele přesně. Vždy hraje roli faktor neurčitosti, ve výpočtech 

se dosadí proměnná, která zahrne všechny tyto „šumy“. Z pohledu sociologů je tato 

proměnná zásadní. Ekonomické teorie zachycují vše jednoznačně měřitelné. Lze 

ovšem kalkulovat například se sociálním kapitálem? Aby se lidé stali pro skupinu 
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zajímavými, musí je přesvědčit o tom, že mají co nabídnout. Takto shrnuje 

Goffmanovu myšlenku doktor Martin Hájek. „Lidé mají zpravidla zájem vstoupit do 

takové skupiny, která jim poskytne největší odměnu. Aby se mohli stát členy žádané 

skupiny, musí do ní být nejprve přijati. Však nejen nově příchozí usiluje o odměnu, 

ale i stávající členové skupiny přijmou jen toho, kdo jim slibuje odměnu. Proto 

kandidát na členství musí dokázat vyvolat v ostatních dojem... (Hájek 2009).“ 

Klasikem marketingu je Philip Kotler. Podle něj mají kulturní faktory nejširší 

a nejhlubší vliv na spotřebitelovo chování. Tyto faktory se dělí na kulturu, subkulturu 

a sociální skupinu.  

Kultura „přímo způsobuje to, co člověk chce a jak se chová (Kotler 1992)“. 

Člověk je ovlivňován výchovou. Ta uznává v různých geografických oblastech 

odlišné hodnoty. 

Subkultura se člení na menší celky, které ovlivňují sebeurčení a začlenění. 

Národnostní skupiny, náboženské skupiny, rasové skupiny či zeměpisné oblasti mají 

vliv na pospolitost, vkus, kulturní zvyklosti, životní styl, přístupy.  

Sociální skupina dělí společnost do společenských vrstev. To jsou relativně 

trvalé a stejnorodé skupiny lidí, které jsou hierarchicky uspořádány. Lidé ze stejné 

vrstvy mají podobné názory, zájmy a jednání. Lidé z jedné společenské vrstvy mají 

podobné jednání spíše než lidé ze dvou různých vrstev. Člověk zastává podřízené 

nebo nadřízené místo podle toho, k jaké patří společenské vrstvě. Sociální skupinu 

lze identifikovat nejen podle jednoho znaku, ale podle souboru znaků jako jsou 

vzdělání, příjem, povolání, jmění a názorová orientace. Člověk se může během svého 

života volně pohybovat z jedné vrstvy do druhé. Možnost tohoto pohybu je určena 

mírou rozvrstvení dané společnosti. Společenské vrstvy se liší v preferenci značek, 

produktů, využití volného času nebo v životním stylu. Vyšší vrstvy mohou dávat 

přednost knihám a časopisům, zatímco nižší budou častěji sledovat televizi. Vyšší 

vrstvy více sledují zprávy a dramata, nižší vyhledávají rodinné seriály a zábavné 

soutěžní hry (Kotler 1992). Zde vzniká segmentace trhu a možnost zacílení mediální 

komunikace na vybrané cílové skupiny. Sociální faktory tvoří referenční skupiny, 

rodina, role a statusy. Referenční skupiny člověka ovlivňují přímo nebo nepřímo. 

Členské (primární a sekundární) působí přímo. Aspirační skupiny jsou ty, ke kterým 

člověk nepatří, ale přeje si patřit. Působí nepřímo. Opakem jsou nežádoucí skupiny. 

Obchodníci vytváří tlak, kdy nutí nákupčí přizpůsobit se referenčním skupinám 



 

 

8

(Kotler 1992). Referenčních skupiny mají zajímavý vliv v různých stádiích životního 

cyklu výrobku. Zásadní vliv má referenční skupina v zaváděcí fázi životního cyklu 

výrobku. Rozhodnutí o koupi je silně ovlivněno ostatními. Značka referenční 

skupinou tolik ovlivněna není. Ve fázi zralosti výrobku hraje vliv na volbu značky, 

ovšem již ne volbu výrobku. V etapě poklesu je vliv skupin minimální. Referenční 

skupiny také ovlivňují postoje a sebepojetí jedince, který chce do skupiny zapadnout. 

Ve všech společenských vrstvách hrají výjimečnou roli názoroví vůdci, kteří mají 

vliv na ostatní členy skupiny. Nejvýznamnější primární referenční skupinu tvoří 

rodina. V ní se dítě socializuje, získává první názorovou orientaci. Dospělí jsou 

ovlivněni rodinou a především hlavou rodiny zcela zásadně ve svém nákupním 

chování. Zastávané Role vytváří status, který odráží vážnost, s jakou je nákupčí 

vnímán ve společnosti. Lidé si vybírají zboží podle toho, jak odpovídá jejich rolím 

a statusům (Kotler 1992).  

Ve všech těchto poznatcích existuje logika a do hry vstupuje nejen 

ekonomická stránka, ale také sociální potřeba při nákupu. Z pohledu ekonomie jsou 

sociální tužby neracionální, z pohledu sociologie zcela racionální. V každém případě, 

lidé chtějí něco výjimečného, zajímavého, potřebného či nepostradatelného, co pro 

ně bude mít benefit. Vlivy na „neracionální“ chování kromě tužeb sociálních jsou 

vlivy pocitové. Které touhy a pocity budou koupí naplněny? Další racionální – 

neracionální roli hraje zvyk, rutinní nakupování. Především nakupuje-li se něco 

často, příliš se o volbě nepřemýšlí. U drahého či výjimečného se přemýšlí mnohem 

víc. Ovšem kupují-li se šperky, obrazy či parfémy, je uvažování racionální? Zde hrají 

roli smysly, ale také móda, snaha vypadat moderně či zapadat mezi „svou 

vytouženou skupinu“. Je pravděpodobné, že po tomto budou více toužit lidé mladší, 

zatímco starší lidé již tolik o společenské postavení neusilují (Foret, Procházka 

2006). Zde se lze zamyslet nad chováním dětí, které snad nejčastěji touží po dané 

věci z toho důvodu, že někdo jiný ho už má. Společnost hraje při nákupu zásadní 

roli. „Uživatel se i ve virtuálním světě rozhoduje (k nákupu) pod vlivem emocí, 

úplně stejně, jako ve světě reálném (Marketingové noviny 2011, k).“ 

Je zřejmé, že racionalita bude mít v různých teoriích jiné vymezení. 

V ekonomii hraje roli finanční kapitál, v sociologii kapitál sociální.  

George Katona byl průkopníkem ekonomické psychologie. Tvrdil, že nakupování 

závisí na schopnosti, ale také na ochotě nakupovat. Podle Katony jsou obě proměnné 
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měřitelné. Tím Katona v 50. letech zavedl do ekonomie fakt, že psychické stavy 

nákupčích nejsou nepředvídatelné poruchy ekonomického procesu. Pomocí 

empirických studií dokázal, že reakce zákazníků jsou předvídatelné a vysvětlitelné. 

Používal také statistických dat makroekonomie (Katona 1953). Jeho index cítění 

spotřebitele – ICS se postupem času zdokonaloval. Nicméně na počátku všeho bylo 

zjištění, že tři proměnné vysvětlují 80% variance „sentimentu spotřebitele“. Jsou to 

dřívější změny v reálném disponibilním příjmu, běžná cena akcií a maloobchodní 

ceny (Katona 1971). ICS měří vnímání společensko-ekonomického klimatu na 

úrovni domácnosti i celé společnosti. Má dvě časové dimenze (IS – index 

současnosti, IO index očekávání). Jeho hodnota se pohybuje mezi 0 a 200 body. 0 až 

99 bodů vyjadřuje pesimismus, více než 100 optimismus. Katonův přínos spočívá 

v exaktnosti, svá empirická šetření vedl podle přísných pravidel sociologického 

výzkumu.  

Marketingová komunikace využívá sociální diferenciace. Podle sociálních 

a kulturních znaků vytváří cílové skupiny, na které se zaměřuje. Toto rozdělení 

slouží k vytvoření segmentace trhu. V jednotlivých segmentech reagují lidé stejně na 

marketingové podněty. K popisu segmentace se používají objektivní charakteristiky 

prostředí, charakteristiky sociální i osobnostní. Objektivní jsou geografické 

a demografické, sociální a osobnostní jsou například společenská třída, životní styl, 

chování, zájmy, temperament. Pro zařazení do segmentu je třeba využívat 

zástupných znaků, které předurčují k zařazení do určité skupiny. Určit cílovou 

skupinu je problematické, důležité je ji popsat a zaměřit komunikaci na jedince v ní 

(Hubinková 2008). Zde hraje nezastupitelnou roli sociologický výzkum. 

Jak lidé nakupují? Teoretici sociálního učení hovoří o tom, že pro naše 

chování jsou zásadní impulsy zvenčí – determinanty prostředí a determinanty 

situační. Předpokládají, že rozdíly v chování jsou způsobeny rozdílnými zkušenostmi 

aktérů. Tato teorie navazuje na behaviorální teorie. Chování i emoce podmiňují. 

Člověk je dle této teorie přizpůsobivý a pasivní. Walter Mischel tvrdí, že člověk 

se rozhoduje dle svých kompetencí, způsobu interpretace situací, očekávání, 

subjektivních hodnot a systému a plánu sebeřízení (Vysekalová 2011).  

Fenomenologové vysvětlují chování jedince jeho subjektivními zkušenostmi. 

Zdůrazňují jeho pohled na svět. Člověk vnímá a interpretuje. Z psychologů by sem 

patřil například Abraham Maslow. Jeho „hierarchie potřeb“ znázorněná v obrázku 
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číslo 1 může vysvětlovat také spotřební chování, ač jiný výrobek uspokojuje u jiných 

lidí jiné potřeby. Fenomenologové se nevěnují analýze příčin chování.  

Obrázek č. 1: Maslowowa pyramida potřeb 

 

Zdroj: Wikipedie 2011, a) 

Psychologové vysvětlují chování jedince často interaktivně jako strukturu 

tvořenou osobností, situací, vnitřními a vnějšími determinantami. Vždy hovoří o 

jedinci situovaném ve společnosti. Zakotvení v mezilidských vztazích ovlivňuje 

zásadně spotřebu a nákupní chování, protože potřeba společenského uznání od 

sociálního okolí patří k základním potřebám. Při nákupním chování je například 

zajímavé, že jsou-li lidé ve skupině, pak udělají více neplánovaných nákupů, než 

kdyby byli zvlášť. Sociální psychologie uvádí tři skupiny výrobků, při jejichž je 

sociální vliv nejsilnější:  

– produkty, které jsou veřejně konzumované (alkohol, cigarety) 

– produkty, jejichž konzumu si společnost všimne (kosmetika) 

– produkty, které jsou předmětem rozhovorů (cestování, filmy) 

 

Do skupin se lidé zařazují sami nebo jsou zařazováni jinými. Jsme zařazeni 

podle věku, pohlaví, rodiny, původu, zájmů a činností. Zařazujeme se podle 

společných i opačných rysů. Kritérií pro zařazení do skupiny je bezpočet. Své 

zařazení do určité skupiny lidé ukazují nejraději v momentě, kdy jsou na svoji 

skupinu hrdí, když je skupina úspěšná, vítězná. Při výběru produktu je důležitý názor 

členů primární i sekundární skupiny, záleží na fázi životního cyklu a podobně. Proto 
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je používána segmentace trhu podle věku, rodinného stavu, příjmu, zájmů, 

temperamentu, emotivnosti. Pojem spotřebitel je mnohem širší než pojem zákazník. 

Spotřebitelé jsou i děti či nemohoucí, zákazníci ti, kteří nakupují. Pro naplánování 

prodejní či marketingové strategie jsou zásadní exogenní vlivy, jako jsou sociální a 

sociálně-kulturní, protože ty lze ovlivnit. Zasahuje také endogenní vlivy, jako je 

životní styl, hodnoty, motivace, vnímání, učení (Vysekalová 2011). 

 

3.1 Racionalita a teorie racionální volby  

Racionalita znamená schopnost člověka přemýšlet a jednat podle rozumných 

norem, a tak dosáhnout cíle. Lidské názory i způsoby chování jsou založeny na 

logické a objektivní analýze všech dostupných informací (Koukolík, Drtilová 2002). 

„Racionalitu chápejme jako relativně stabilní souhrn pravidel, norem, 

standardů a etalonů duchovní a materiální činnosti, stejně jako hodnot, které 

všeobecně přijímají a jednoznačně chápou všichni členové daného společenství 

(sociální, profesní či etnické skupiny, třídy, vrstvy …) (Wikipedie 2011, c)“. 

„Doslovně znamená pojem racionalita rozumné uvažování, rozhodování a chování 

(Koukolík, Drtilová 2002).“ Novověká filozofie chápe racionalitu jako všeobecnou, 

abstraktní, mimokulturní a mimohistorickou vlastnost člověka. Dialektický 

materializmus říká, že racionalita je systém, který je historicky podmíněný a vyvíjí se 

v určitém sociálně-kulturním kontextu. Racionality se mohou lišit podle 

geografických, společenských a historických podmínek. Novopozitivizmus vnímá 

racionalitu jako pravidla, normy a standardy logického závěru. Karl Popper tvrdí, že 

racionalita jsou pouze ty druhy poznatků, které je možné falzifikovat teoretickou 

kritikou nebo experimentem. Max Weber pojem racionalita používal v ekonomickém 

smyslu jako kalkulaci určující nejlepší a nejvýhodnější strategii konání (Wikipedie 

2011, b). Weber považoval za důkaz racionalizace společnosti nárůst počtu 

organizací (byrokracie). Racionální jednání považoval za moderní, oproti jednání 

tradičnímu, které vycházelo ze zvyků a obyčejů, a jednání emocionálnímu, které bylo 

neovladatelné a konané bez ohledu na možné následky. Racionální jednání podle něj 

má cíl, kterého má být dosaženo, a aktér volí nejefektivnější prostředky pro jeho 

dosažení. Problémem je úzká specializace členů organizace. Efektivita a odbornost 

v úzkém oboru způsobuje ztrátu přehledu o širších souvislostech své práce. Ta se 
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mění v rutinu. Ztráta pružnosti a rychlé reakce v neznámých situacích způsobují 

zkostnatělost organizace, která paradoxně z posedlosti racionalitou racionalitu ztrácí 

(Bauman 2010).  

Rozumný člověk se vždy snaží dosáhnout co největší štěstí.  John Stuart Mill 

(1806 - 1873) tomuto štěstí říkal "utility", tedy užitečnost, prospěšnost, užitek, 

prospěch. Teorie očekávaného užitku (expected utility theory) říká, že člověk 

z možných variant jednání vybere tu, která mu přinese nejvíce užitku (Koukolík, 

Drtilová 2002).  

 

3.2 Teorie omezené racionality  

Existují limity lidského mozku, složitost struktury okolního prostředí ale 

i omezený čas, který naprostou racionalitu v jednání vylučuje. Člověk je nucen 

zjednodušovat rozhodovací mechanismy. Teorie omezené racionality tvrdí, že člověk 

nehledá optimální řešení, jak říká teorie racionální volby, ale rozhoduje 

se heuristickými metodami. „Jelikož úspěšnost jednotlivých heuristik závisí na 

struktuře prostředí, modely omezené racionality popisují nejenom, jak je rozhodnutí 

dosaženo na základě zvolené heuristiky, ale posuzuje v kterých oblastech je tato 

heuristika úspěšná a v kterých ne. Teorie omezené racionality je konkurenční teorií 

k teorii racionality. Vznikla jako konkurenční teorie k teorii racionality jako její 

optimalizace (Gigerenzer, Selten, 2001).  

Mnoho ekonomických modelů předpokládá racionalitu kupujícího. Tyto 

modely vychází z teorie ekonomické rovnováhy, kdy se produkční křivka blíží 

k bodu, kde se nabídka rovná poptávce. Vyučují, že rovnováhy je dosahováno 

racionálním chováním všech účastníků trhu. Nakupující jedná tak, aby 

maximalizoval svůj užitek, při hře volí optimální strategii apod. Ekonomové zde 

předpokládají, že člověk – agent zná všechny alternativy řešení a má úplné 

informace, zná rozdělení pravděpodobnosti výsledků, dokáže vybrat nejlepší 

alternativu (má pevně seřazené své preference a maximalizuje hodnotu známé 

užitkové funkce (Koukolík, Drtilová 2002). Nekalkuluje se s cenou výpočtu 

a informací. Možnost neoptimálního řešení zde neexistuje. Ovšem jednají takto lidé 

doopravdy? Teorie omezené racionality tvrdí, že člověk není schopen rozumět všemu 

a racionální je pouze ve svých záměrech, nikoliv ve svém jednání. Lidé se učí 
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pomalu a jednají suboptimálně, protože berou v úvahu jen některé alternativy, jež 

dlouho a nákladně hledají a zvažují. Agent není schopen předem určit, jaký užitek 

mu jednání přinese, nebo pevně seřadit své preference. Statistika hledá optimum 

užitím komplexních modelů. Ekonomie či statistika pracují s úzkými modely teorie 

racionální volby. Tyto teorie neřeší motivace a hodnoty lidí.  

 

3.2.1 Přístup sociolog ů 

Široké teorie racionální volby vycházejí z představy, že se lidé snaží získat co 

největší bohatství, moc a prestiž. Už neříkají, že jedinec je sobec, ale že jedinec jedná 

ve svém zájmu. Chce mít to, co může směnit za něco jiného. Ve velké skupině 

se míra odlišnosti hodnot vyznávaných jejími členy ztrácí a zůstávají skupinové 

hodnoty. Těmi mohou být například spravedlnost či jistoty. Zde vzniká „iracionální“ 

chování, které může mít podobu altruismu či hloupé pošetilosti (Koukolík, Drtilová 

2002). Sociobiolog Richard Dawkins hovoří o tzv. „sobeckém genu“. Podle něj 

se začínáme chovat altruisticky pro prospěch našeho genu, v prvé řadě pomáháme 

příbuzným, a až potom dalším. Pro podporu naší genetické informace se omezujeme 

pomocí příbuzným. (Dawkins 2003). Altruismus i přesto překračuje rodinná pouta. 

Herbert A. Simon (Simon 1990) se ve své teorii omezené racionality (bounded 

rationality) zabýval tím, zda je lidské sobectví opravdu podmíněno geneticky a zda je 

tak samozřejmé, jak o něm hovoří ekonomie. Jedinec by podle těchto vědních 

disciplín spolupracoval s jinými jen kvůli sebestředným zájmům, a kvůli reciprocitě 

v případě ekonomie. Podle biologie by existoval opravdový nesobecký altruismus 

mezi příbuznými a především mezi rodiči a dětmi. Přišel na fakt, že ve společnosti se 

věci vyvíjejí podle složitějších mechanismů. Naučením se sociálních pravidel a 

přijetím sociálního vlivu se lidé stávají „docilními“, přijímají instrukce, které 

dostávají od společnosti, a chovají se podle nich. Tak prospívají společnosti, aniž by 

si uvědomovali, zda tento druh chování prospívá jim samotným. Je možné, že se jim 

dostane podpora dalších členů společnosti. Míra docility je závislá na genetice, 

inteligenci a motivaci. Docilní lidé také přijímají normy, hodnoty a to, v co mají 

v dané společnosti věřit. Nedostatek znalostí či tíha tradice omezuje zkoumání, zda 

toto celé je člověku k vlastnímu prospěchu. Často ho ani nenapadne se zkoumáním 

zabývat. Toto zkoumání může být považováno za špatné. Křesťané, a nejen ti, 
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například věří, že jim nějaký druh chování přinese posmrtný život, aniž je 

přezkoumání možné. Tím, že na světě je tolik skutečností, které nemůžeme ověřit, je 

obvykle jedinci ku prospěchu se podvolit sociálnímu učení, docilita jedinci pomáhá. 

K tomuto učení často vede metoda cukru a biče (již v dětství), kdy pocit zahanbení, 

viny apod. přispívá k učení se. Simon to považuje za prevenci nonkonformity. 

Docilní jedinci vedou k rychlejšímu růstu společnosti. Altruismus se v těchto 

společnostech stává sociální normou. Docilní lidé skrze omezenou racionalitu nejsou 

schopni rozlišit sociálně předepsané chování od altruistického. Altruismus snižuje 

osobní zdatnost, ale také učí dovednosti v sociálním chování. Existují také jedinci, 

kteří předstírají, nebo kteří rozlišují jim prospěšné od jim neprospěšného altruismu 

(Simon 1990). 

Teorii racionální volby lze aplikovat na rodinu (počet dětí), náboženství 

(firmy, pluralita), vztahy, trh partnerů, kriminalitu, historii, srovnávací, lékařskou 

a politickou sociologii, sociální stratifikaci, mobilitu, rasové, etnické vztahy atd. 

„Prokazuje se, že náboženskou zkušenost je možné chápat jako společně vytvářený 

kolektivní statek. Náročné církve co do času, námahy a peněz ukládají svým členům 

náročné povinnosti. Zbavují se tím možných parazitů (free riders, doslovně lidé, kteří 

chtějí něco za nic), neboť k takto náročné skupině se připojují jen skutečně velice 

oddaní jedinci. Z této teorie plyne předpověď, že církve, které na svých členech 

žádají více času a peněz, početně rostou rychleji než církve, které na svých členech 

žádají méně. Což výzkum potvrdil (Iannaccone 1995, Hechter a Kanazawa,1997).“  

Sociolog Jaromír Volek z Masarykovy univerzity popsal dilema týkající se 

racionálního rozhodování takto: „To je otázka rozdělující odbornou komunitu do 

několika škol, které poskytují tři různé typy odpovědí, jež se ale do jisté míry 

překrývají. První předpokládá, že se chováme v zásadě tak, abychom maximalizovali 

zisk, tedy naplnili co nejvíce našich potřeb, druhá vidí lidské jedince jako racionální 

v tom smyslu, že činí svá rozhodnutí na základě nejlepších informací, které mohou 

získat, a třetí tvrdí, že nejsme racionálními, ale racionalizujícími živočichy, a proto 

reagujeme většinou tak, že v zásadě jen ospravedlňujeme hlubinnější, nevědomé 

motivy. Osobně se kloním k této poslední verzi. Naše psychofyzická výbava se 

vyvíjela po staletí primárně s cílem přežít, tedy adaptovat se co nejefektivněji na 

dané prostředí. Řada těchto archaických mechanismů ale už nemá v pozdně moderní 

situaci svůj originální spouštěč a je pouze mechanicky aktivována. Výsledkem je pak 
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jednání, jehož smysluplnost pouze racionalizujeme (Volek 2010).“ Iracionální 

rozhodování považuje za jednání, jehož motivacím lidstvo nerozumí, nedokáže 

takové jednání kontrolovat. Iracionální jednání může poškozovat okolí i lidi samotné. 

Hovoří o tom, že lidé jednají v době nedostatku racionálněji, protože dojde 

k radikálnímu prozření zákazníků, kteří opustí strategii okázalého konzumu 

a přikloní se k racionální strategii udržitelné skromnosti. Zároveň ale konzumenti 

v bohatých společnostech nejsou iracionálnější než ve společnostech chudých. Mají 

více informací a zkušeností. Mohou si ale dovolit konzumaci zbytných statků, na 

které by v situaci omezených zdrojů ani nepomysleli. Z pohledu ekologie či 

medicíny je nákup zbytných statků iracionální. Z pohledu historického, kdy lidé od 

nepaměti prahnou po jistotě konzumu a vyloučení nedostatku, už tomu tak není. 

Potřeba konzumovat je funkční, jako přežití samo. „Hedonismus konzumu sice do 

jisté míry odolává asketické racionalitě, ale předpoklad nekončící iracionality 

kopírující lineárně se zvyšující míru blahobytu je neudržitelný. Na jedné straně tak je 

reklamní průmysl každodenně zpevňující motivací k habitualizovanému konzumu 

a vytvářející nové potřeby. Proti této stimulaci našeho bazálního hedonismu ale stojí 

různé situační proměnné, které korigují naši iracionalitu, a to jak na úrovni 

individuální, tak i sociální. Například tlak probíhající ekonomické krize prokazatelně 

snížil konzum běžné majoritní části populace. V tomto smyslu tak platí, že naše 

konzumní chování není iracionální, ale spíše omezeně racionální (Volek 2010).“ Vše 

podle něj vyplývá z konzumních vzorců společnosti, do které se dítě narodí. 

Socioekonomická situace rodičů ovlivní první potřeby člověka. Podoba rodičům je 

nevyhnutelná, mění se pouze nabídka. Současná česká střední generace realizuje 

a extenduje potlačované potřeby svých rodičů. Změnila se reklamní strategie, kdy od 

primární funkce poskytovat racionálně zhodnotitelné informace o daném zboží či 

službách spíše řeší otázku "co daný produkt znamená pro zákazníka", jaké nové 

potenciální vztahy jeho koupí získává. Sociální povaha reklamní komunikace je čím 

dál silnější. Nabízí nejen řešení, ale současně i členství v určité vybrané komunitě 

a napovídá zákazníkům, jaké hodnoty, tedy zboží či služby, je učiní úspěšnými, a to 

jak v osobním, tak i profesním životě. Jedním z fenoménů, který hraje roli při 

iracionálním nákupu je móda. „Každá základní životní forma v dějinách našeho rodu 

představuje ve své oblasti určitý druh spojení zájmu na trvání, na jednotě a stejnosti 

se zájmem na změně, na zvláštním a jedinečném (Simmel 2006)“. Napodobování je 
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proces, kdy skupinové se stává individuálním a představuje určitou 

bezmyšlenkovost. Jedinec získá jistotu, že tu ve svém jednání nestojí osamocen. 

Tímto Simmel vymezuje podmínky života módy. Móda je sociální oporou, kde 

se spojuje tendence k jednotnému jednání s tendencí k individuální odlišnosti 

a změně. Zároveň uspokojuje potřebu diferenciace, změny a sebeodlišení. Móda je 

produktem třídního rozdělení. Určitý společenský okruh se uzavírá v sobě samém 

a zároveň se odlišuje od okruhů ostatních. Móda není formována účelností. 

U přírodních národů je móda stabilnější, není zde taková potřeba nových dojmů 

a životních forem, jako ve společnosti moderní. Především velkoměsto se vyznačuje 

rychlostí, nivelizací a zároveň vyhroceností individualit, stěsnaností a jí vynucenou 

distancovaností. Móda je expanzivní, ale jakmile se rozšíří do celé společnosti, ztratí 

prvek diferenciace a zanikne. Móda odráží rychlé tempo moderního života a jeho 

rychlé střídání kvalitativních obsahů. Pokud někdo módu záměrně opomíjí, snaží 

se odlišit, zachovává si odstup od davu, má obavu ze ztráty individuality a podvolení 

se všeobecně platným normám (Němečková 2008). Podle Simmela mají větší 

tendenci podléhat módě kvůli osobnímu zvýraznění. Móda může být také maskou 

pro osobité lidi, kteří nechtějí vyjadřovat osobitost zvenčí. Tento jev kontrastu jejího 

rychlého pronikání a pomíjivosti a také v tom, že demonstruje sounáležitost 

k určitému společenskému okruhu a zároveň tento okruh ohraničuje vůči okruhům 

ostatním. 

 

3.2.2 Přístup ekonom ů  

Ekonomické jednání spotřebitele mu musí přinášet maximum užitku 

s minimálními výdaji. Ekonomická teorie zkoumá povahu poptávky utvářené 

individuálním chováním spotřebitelů a hledá pro toto chování společná ekonomická 

pravidla. Ekonomická teorie předpokládá, že nakoupené zboží a služby spotřebiteli 

přinášejí užitek, uspokojení, radost a řeší jeho problémy. Může tomu být i naopak, 

ale není to cílem nákupů. Pravidla, podle kterých probíhá nákup ekonomických 

statků, a zda se spotřebitel může na trhu chovat racionálně, řeší teorie užitečnosti, 

přesně řečeno teorie mezní užitečnosti. Spotřebou koupeného statku uspokojuje 

spotřebitel svou potřebu a vzniká mu tak užitek, užitečnost statku je schopnost 

uspokojovat lidské potřeby. Celková užitečnost vzniká z celkového množství 
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spotřebovávaných statků a mezní užitečnost představuje užitek spotřebitele, který mu 

přináší dodatečná jednotka spotřebovávaného statku. Zákon klesajícího mezního 

užitku říká, že pokud množství spotřebovávaného statku roste, užitečnost poslední 

spotřebovávané jednotky klesá. Existují dva přístupy k tomu, jakými měřítky 

spotřebitel posuzuje subjektivní užitečnost, kterou mu přinášejí spotřebovávané 

jednotky zboží a služeb. Kardinalistický přístup říká, že spotřebitelé jsou schopni 

subjektivně oceňovat spotřebovávané jednotky statků v nějakých jednotkách nebo 

míře uspokojení. Ordinalistický přístup tvrdí, že jsou schopni určit pouze pořadí 

důležitosti jednotlivých statků. Spotřebitel vždy intuitivně, racionálně či iracionálně 

hledá svůj spotřební koš a snaží se najít jeho nejlepší skladbu. Důchod je omezený 

a je nemožné uspokojit veškeré potřeby a tužby. Je třeba volit, porovnávat užitek 

a potřebnost, která je měřena užitečností poslední jednotky statku, a cenou (náklady), 

které za tuto jednotku zaplatíme. Vynaložit peníze racionálně znamená získat 

nejvyšší možné uspokojení na každou vynaloženou korunu. Ekonomická teorie 

zformulovala zákon stejné mezní užitečnosti na jednotku důchodu, který říká, že 

každé zboží je žádané až do bodu (množství), v němž marginální užitečnost poslední 

vydané koruny na toto zboží je přesně táž jako marginální užitečnost poslední koruny 

vydané na kterékoli jiné zboží. Nejmenší užitek na jednotku ceny je u posledních 

nakupovaných jednotek zboží a služeb. Ekonomicky se chovající spotřebitel se snaží 

současně nejen získat co nejvyšší užitek při nákupu jednotlivých zboží, ale také 

neklesnout pod určité minimum. Ekonomická teorie dochází k závěru, že spotřebitel 

tímto váháním dosahuje rovnováhy. Teorie mezního užitku otevírá několik otázek, 

jako například v případě spotřebitelského přebytku a paradoxu hodnoty. Jestliže 

spotřebitel najde na trhu zboží, jehož užitek individuálně oceňuje výše, než kolik za 

něj zaplatí, získává přebytek spotřebitele. Rozvinutá dělba práce a specializace 

umožňují jednotlivému spotřebiteli, aby se stal součástí celosvětové spotřební sítě 

a využíval ekonomického potenciálu rozsáhlého trhu, který umožňuje nabídku 

rozsáhlého souboru ekonomických statků, jež si může koupit za nízké ceny. 

Spotřebitelský přebytek tak představuje efekt lidské civilizace, který se dotýká 

každého. Existují také statky, které jsou velmi užitečné a pro život nezbytné (voda) 

a mají nízkou cenu a statky zbytné, které mají hodnotu velmi vysokou (diamanty). 

Tento jev se nazývá paradox hodnoty, jak jej nazval Adam Smith. Paradoxem 

hodnoty je způsoben nedostupností a vzácností produktu. Teorie preference 
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a lhostejnosti je alternativní přístup k chování spotřebitele. Někteří ekonomové se 

domnívají, že teorie mezního užitku není úplně vhodná pro vysvětlení racionálního 

chování spotřebitele, a to obzvláště kardinalistický přístup k ní. Spotřebitel neumí 

oceňovat užitečnost statků v absolutních osobních jednotkách užitečnosti. Pro 

normální zboží platí, že preferujeme získání většího zboží před menším množstvím, 

je preferováno více před méně. Ordinalistická verze pojetí mezního užitku říká, že 

ocenění užitečnosti zboží a služeb spotřebitelem je dáno významem, jaký mají ve 

vztahu k ostatním spotřebním zbožím a službám. Rovnováha spotřebitele má 

důležitou úlohu i pro vysvětlení substitučního a důchodového efektu a následně i v 

teorii poptávky. Poklesnou-li ceny určitého zboží, pak bude racionálně jednající 

spotřebitel mít tendenci nakupovat tohoto zboží více a omezí nákup toho zboží, jehož 

cena neklesla. Nahrazuje dražší zboží levnějším. Tomuto jevu říká substituční efekt. 

Nová kombinace ve spotřebním koši přinese dřívější užitek, ale ušetří část dřívějších 

výdajů. Pokud je z ušetřených výdajů nakoupeno více zboží, pak je vyšší hladina 

užitku. Úspora substitucí po zlevnění představuje reálné zvýšení důchodu -

 důchodový efekt. Spojením substitučního a důchodového efektu je získán cenový 

efekt. To, co se stalo po změně ceny jednoho zboží v souboru (Hejtman 2001). Tyto 

ekonomické teorie jsou spojeny se jménem irského ekonoma Francise Ysidra 

Edgewortha, italského ekonoma a sociologa Vilfreda Pareta, anglického ekonoma 

Johna Roberta Hickse a dalšími ekonomy. 

 

3.2.3 Přístup psycholog ů 

Člověk si může myslet, že jedná racionálně a přitom to tak není. Kognitivní 

a emoční architektura mozku, jeho stavba a funkce k prostředí, v němž se člověk 

vyskytuje, je podle teorie omezené racionality i v nejstabilnějším prostředí 

nedostačující pro racionální chování. Bryan D. Jones ve své knize Bounded 

rationality svádí selhání racionality na nesoulad mezi přáním jedince a prostředím, 

které ho k rozhodnutí přimělo. Empiricky to lze měřit tak, že se jedinec postaví 

několikrát do stejné situace a sleduje se jeho chování. Aktér obvykle nebude schopen 

zvážit všechny aspekty svého rozhodování, nebude vyhledávat všechny informace, ty 

informace, které má může neadekvátně zpracovat, věří nepodloženým informacím, 

problému nerozumí a třeba o tom ani neví, nehledá alternativní řešení, nesrovnává, 



 

 

19

nezná základní statistický rozbor, věří iluzím, není flexibilní, neakceptuje změny 

a řídí se podle rozhodnutí v minulosti, je ovlivněn stereotypy (Jones 1999). 

Psychologové objevili nový trend v nakupování. Z činnosti nutné pro přežití 

se posunulo do úrovně nového způsobu trávení volného času. Sledování trendů, slev 

a akcí se stalo zábavou. Psychologové tím popírají rozumové chování. Jejich 

výzkumy dokazují, že během nakupování rozhodují spontánní emoce. Několik oborů 

se zabývá tím, jak na emoce zaútočit, odbrzdit zábrany a vyvolat impulz k nákupu. 

Příkladem paradoxu špatného a dobrého obchodu je například větší platba záloh, 

které vlastně zvýhodňují dodavatele, ale způsobí radost klientovi, kterému je 

přeplatek vrácen, aniž by si uvědomil, že byl vlastně znevýhodněn (Kubová 2011). 

Schopnost posoudit, zda je něco levné nebo drahé, vyžaduje možnost srovnání. To je 

jedna ze strategií mozku, bez které se neobejde. Vytváří si cit pro cenu na základě 

zkušeností, takzvanou kotevní cenu. Americký psycholog Daniel Kahneman provedl 

jednoduchý pokus, který dokazuje, že to, co i jen krátkou chvíli člověk vlastní, 

získává subjektivně na hodnotě. Za účast v reklamní akci zvolil v experimentu pro 

první skupinu hrníček na kávu, pro druhou drobnou finanční odměnu. Na závěr testu 

postavil účastníky před rozhodnutí, zda si ponechat hrníček či si jej vyměnit za 

peníze. Druhá skupina měla naopak možnost si za získané peníze hrníček koupit. 

Majitelé hrníčku byli ochotni vzdát se jej, až když jim bylo nabídnuto více než sedm 

dolarů. Druhá skupina byla za tentýž hrníček ochotna zaplatit maximálně tři dolary. 

Americký ekonom, zabývající se lidským chováním Dan Ariela, dokládá ve 

svých experimentech další nelogičnost našich rozhodnutí. Lidé se měli rozhodnout 

mezi kvalitní pralinkou za 15 haléřů a zcela obyčejným bonbónem za jeden haléř. 

73 % lidí se rozhodlo pro pralinku. Stačilo změnit cenu pralinky na 14 haléřů 

a bonbón nabídnout zdarma. Rozdíl činil stále 14 haléřů, výsledek to ale změnilo 

zcela. 69 % lidí sáhlo najednou po obyčejném bonbónu zdarma. Nula je zdroj 

iracionálního vzrušení, který dokáže změnit rozhodování. Reklama, krom poskytnutí 

informace skrytě působí na fantazii, nejniternější city a tužby. „Zraněné ego a nízké 

sebevědomí jsou ideální půdou pro její nečisté útoky (Kubová 2011)“. Také funguje 

efekt stáda, kde se individualita rychle vytrácí. Lidé vlastní také majetnický pud. 

Tento rys lidské povahy bývá při nákupu často zneužíván. Prodejci dále spoléhají na 

spontánní nákupní impulz, který způsobí chuť nakupovat. Lidé nenakupují podle 

svého plánu. Vliv má hlad, rychlá hudba a podobně. Také psychologické studie 
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dokázaly, že ženy nakupují déle a více a obchody se snaží páry rozdělit již při vstupu 

do obchodu. Do výše očí obchodníci dávají drahé, zbytečné a neprodejné zboží. 

Známý je trik s desetinnými čárkami a devítkami na konci. Další metodou jsou 

nápadné a velké cenovky ve výši očí. Vyvolávají dojem, že se jedná o slevu. Prodejci 

také kalkulují se sníženou cenou, kdy byl přímo úměrně snížen i jiný parametr 

výrobku. Často věci, které spolu nepřímo souvisí, bývají nabízeny společně. Dalším 

psychologickým trikem je platba kartou, která „bolí“ méně, než platba hotově 

(Kubová 2011).  

Všechny komunikační subsystémy vědomí (tělo, emoce, rozum, vztahy) 

působí na realizační procesy nákupu. Jedinec plánuje v dimenzích určitého času 

a prostoru, ale plány mu často nevychází. Tento jev způsobuje rozdíl mezi virtuálním 

plánováním a schopností skutečné realizace. Z psychologického pohledu člověk 

potřebuje „růst“ a proto neustále zkouší nové věci, které by mu prožitkově přinesly 

odměnu (potřeba expanze). Člověk kvůli svému motivačnímu algoritmu není loajální 

ke svým plánům a je evolučně vývojově naprogramován k neustálým změnám 

v čase. Kvůli těmto změnám se neustále mění také trh, poptávka i nabídka. Věrný 

zákazník je tedy vlastně určitý ideální typ, který ve skutečnosti neexistuje, i když 

se s ním při plánování počítá. Určitá potřeba zabránění rizika totiž navádí zůstat 

věrný vyzkoušenému. Hodnotové potřeby tedy vycházejí ze sebepojetí respondentů. 

Respondenti jednají neracionálně například u předmětů, které mají zafungovat na 

tělo, ale tělo to necítí. I když ví, že například něco tělu dlouhodobě svědčí, neuvidí-li 

rychlý výsledek, přestanou produkt spotřebovávat. Také člověk nenakupuje 

racionálně, pokud se mu nelíbí prostředí, v němž nakupuje. Opět nelze racionálně 

odůvodnit, proč tentýž výrobek koupíme například dráž v obchodě, který nám voní. 

Tyto efekty se hůře zkoumají, protože respondenti si je neuvědomují. Tyto 

fyziologické impulsy ovlivňují emoce a emoce zase rozum. Naopak, rozum emoce 

ovlivnit nedokáže. Ačkoliv se rozum vyvíjí, tělo a jeho procesy zůstávají stejné, 

proto se jednání mnohdy jeví jako nepochopitelné a neracionální. (Synext 2008). 

 

3.3 Rozhodovací procesy 

Rozum a sociálně vztahový systém člověku umožňují porovnávat, kalkulovat, 

plánovat a racionálně si vybírat. Člověk může nejsnadněji projevy těchto subsystémů 
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na ostatních pozorovat v projevech jejich chování a v mluvené řeči. Fáze 

rozhodovacího procesu, který vedou od primárních úvah, až k definitivnímu 

nákupnímu rozhodnutí jsou v marketingu shrnuty takto:  

 

Fáze kupního procesu  

U různých druhů výrobků jsou jednotlivé fáze rozhodovacího procesu různě 

dlouhé, nutné, zákazník jim věnuje rozdílnou pozornost a vynakládá rozdílné úsilí. 

Liší se úroveň vnímaného rizika (finančního, společenského, zdravotního), 

dostupnost alternativního (více možností a variant znamená složitější a delší 

rozhodování), možnost nápravy chybných rozhodnutí (existuje-li, rozhodovací fáze 

je snazší a kratší), předchozí zkušenosti spotřebitele, frekvence opakovaných nákupů 

a úroveň citové vazby s produktem či produktovou řadou.  

 

Fáze poznávání problému 

Zákazník si uvědomí problém, neuspokojenou potřebu nebo přání. Tato 

prvotní motivace vzniká v reálných faktech nebo stavech ale může být i svým 

způsobem zprostředkována (nové auto u sousedů, inspirace v médiích či 

u referenčních skupin). 

 

Fáze hledání informací 

Čím je produkt pro spotřebitele nákladnější, jeho životnost delší a závažnost 

větší, tím je tato fáze náročnější, delší a intenzivnější. U náročných výrobků 

dlouhodobé spotřeby či specializovaných výrobků zákazníci pro získání informací 

využívají komerční zdroje (reklama, prodejci, poradci, odborné specializované 

časopisy, webové portály - primární informační role) a nekomerční zdroje (přátelé, 

kolegové, vlastní zkušenosti - hodnotící role). Nákupčí zvažuje alternativy dostupné, 

známé, uvažované a alternativy skutečného výběru, z nichž si reálně vybírá.  

 

Fáze vyhodnocování  

Zákazníci vyhodnocují pozitiva a negativa a různě důležité parametry. 

Například finanční, společenské a psychologické riziko. 
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Fáze vyhodnocení po koupi 

Kognitivní disonance – nejistota, zda nákup byl správný.   

 

Fáze zamítnutí výrobku 

To je fáze likvidace výrobku. Zde hraje roli životnost či ekologičnost. Na 

základě zkušenosti s produktem určitého druhu se rozeznávají základní typy kupního 

chování. Situace extenzivního řešení problému nastává, jestliže zákazník doposud 

neměl žádné zkušenosti s použitím výrobku a nedisponuje tudíž ověřenými 

informacemi k výběru typu nebo značky. Nastává fáze orientace a selekce. Omezené 

řešení problému nastává v případě, že zákazník již disponuje základními zkušenostmi 

o výrobku a má vytvořeny určité preference. Jestliže se však na trhu objeví 

inovovaný výrobek s novými výhodnějšími parametry, je zákazník vyzýván 

k otestování produktu. To je provázeno určitou mírou pocitu nejistoty, kdy bude 

muset projít celým procesem vyzkoušení a zhodnocení od počátku. Chování při 

rutinní reakci nastává, když zákazník už prošel výběrem, výběr mu potvrdil 

požadované parametry, které jsou u vybraného produktu stabilní a vyhovující 

a nakupuje rutinně (Synem 2008).  

Jan Koudelka z Vysoké školy ekonomie a managementu uvádí podobnou 

typologii rozhodovacího procesu podle toho, kolik fází nákupnímu rozhodnutí 

předchází.  

Úplný kupní rozhodovací proces je ten proces, kdy nakupující projde všemi 

fázemi. Je typický pro nákup statků dlouhodobější spotřeby nebo při nákupu dražšího 

či rizikovějšího produktu. Je častý v situaci, kdy je na trhu mnoho podobných 

produktů nebo kdy je zákazník do koupě silněji zainteresován. Úplný kupní 

rozhodovací proces je typický pro spotřebitele zaměřé na detail.  

Kupní rozhodovací proces s omezeným řešením problému může být 

rozhodováním impulsivním. Zákazník se rozhoduje rychle. Z určitých důvodů tak 

vynechává některé fáze rozhodovacího procesu.  

Rutinní rozhodovací proces bývá typický při nákupu běžného levného 

spotřebního zboží. Rozhodování je zvykové, některé fáze jsou vytěsněny, jiné 

omezeny. Nejedná se o pravý rozhodovací proces, rozhoduje se především o tom, 

kdy se zboží koupí (Koudelka 2006). 



 

 

23

Při nákupu jsou důležité kupní role, kdo o nákupech rozhoduje. Iniciátor 

iniciuje nákup, ovlivňovatel má možnost do úvah vstoupit svým názorem a jeho 

názorům je přikládána váha. Rozhodovatel s nejvyšší autoritou ve vztahu k danému 

problému (potřebě) činí konečné rozhodnutí a většinou současně rozhoduje o tom, 

kde a kdy koupit. Kupující provádí vlastní nákup. Uživatel bude v konečné fázi 

výrobek užívat a spotřebovávat. Přípravář výrobek připravuje k reálnému používání. 

Zástupci všech těchto rolí musí dojít v rámci rozhodovacího procesu 

k akceptovatelnému kompromisu. 

 

3.3.1 Segmentace 

Trh se skládá z různých spotřebitelů. Ti mají odlišné potřeby a přání, jiný 

hodnotový systém, kupní sílu i nákupní zvyklosti a preference. Podnik se zaměřuje 

na podmnožiny trhu (segmenty), na kterých má největší naději uspět. Segmentovat 

trh znamená rozčlenit trh na homogenní podmnožiny zákazníků, na které je možné 

působit vybranými marketingovými nástroji. Segment musí být dostatečně velký, aby 

bylo efektivní se na něj zaměřit. Musí být dostatečně homogenní, aby speciálně 

koncipovaná nabídka vyhovovala všem zákazníkům v daném segmentu, a musí být 

dostupný. Prodejce musí mít reálnou možnost daný segment oslovit za přiměřených 

nákladů. Jednotlivé segmenty se však od sebe musí dostatečně odlišovat. Dalším 

pravidlem je měřitelnost, čili možnost získat dostatek informací o segmentu, jeho 

velikosti, kupní síle a chování, které umožní odhadnout efektivnost podnikání na 

daném segmentu. Na internetu lze kupovat převážně spotřební zboží (diplomová 

práce se nezabývá prodejem nemovitostí, prodejem komodit či businessem mezi 

firmami). Kritéria, která jsou adekvátní pro trh spotřebního zboží, je možno členit 

podle charakteristik trhu na geografická, demografická, socioekonomická 

a psychografická a podle chování spotřebitelů - kritéria behaviorální. Geografická 

kritéria dělí trh podle ekonomické a kulturní příbuznosti geografických zón, podle 

zemí, územněsprávního členění, velikosti měst, hustoty osídlení, klimatu a podobně. 

Demografická kritéria patří k základním segmentačním kritériím. Tyto informace 

jsou snadno dostupné. Socioekonomická kritéria umožňují určit kupní sílu 

a strukturu výdajů (profesní struktura, úroveň dosaženého vzdělání, výše příjmů, 

disponibilní příjmy domácností, struktura výdajů domácností). Psychografická 
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kritéria jsou hůře měřitelná. Vysvětlují postoje spotřebitelů, jejich hodnotový systém 

a životní styl (příslušnost k určité sociální třídě, osobnostní charakteristiky, typologie 

životního stylu) (Machková 2006).  

Je evidentní, že segmentaci trhu na úrovni tělesných odlišností má smysl 

dělat. Rozhodovací procesy jsou nejjednodušeji ovlivnitelné na úrovni rozumu 

a vztahů - komunikačně a marketingově (cenovou politikou). Tyto hodnotové 

kalkulace lze, na rozdíl od somatických a emočních, měřit sociologickým 

výzkumem.  

Zajímavý je poznatek, že muži při rozhodování více zapojují emoce, zatímco 

ženy rozum. Ženy více kalkulují čas a peníze. Muži jsou tak loajálnějšími zákazníky. 

To je jedním z příkladů, proč je třeba vytvářet segmenty na trhu tělesně, 

emocionálně, mentálně a sociálně. Vliv rozhodovacího sociálního systému společně s 

emocemi a tělem (trendové jevy) je výrazný u dětí a dospívající mládeže. Stimul 

sociální je silnější než rozumový. Struktura zapojení rozhodovacích systémů se s 

věkem začne měnit, kdy začne pomalu převažovat řízené využívání rozumově 

emocionálních složek. Pokud má člověk mluvit o hodnotách, které prožívá vnitřně 

(riziko, ohrožení), zkresluje odpovědi pod vlivem sociálního systému (portál 

Neuronální marketing 2011).  

 

3.3.2 Typologie 

Výzkumná agentura GfK vytvořila typologii nákupčích podle způsobu 

nakupování a očekávání.  Lidé se velmi liší podle toho, jaké médium sledují. 

Mediatypy mají různou roli v různých fázích nákupního procesu. Výzkum srovnával, 

které mediatypy přinášejí čtenářům časopisů nejvíce inspirace, nejvíce informací, 

umožňují porovnání, jsou nejpřesvědčivější, nejvíce motivující, případně jim 

umožňují se k informaci kdykoliv vrátit. Ve všech výše uvedených charakteristikách 

v rozmezí od 40 % do 55 % odpovědí respondentů dominuje internet. Internet je 

podle GfK nejuniverzálnějším a také důvěryhodným zdrojem, funguje jako místo pro 

vyhledání a porovnání informací, informace v něm lze zpětně dohledat. Dobře 

si vedou i časopisy. Internetu odpovídají v charakteristikách motivace ke koupi 

a možnosti se k informaci vrátit. Časopisy hrají roli jako zdroje inspirace a jsou 

třetím nejdůležitějším faktorem ovlivňující nákup. Prvotním impulsem jsou pro celou 
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populaci, pro populaci nad 55 let jsou důležité v celém rozhodovacím procesu. 

Třetím mediatypem, který získal významnější hodnocení z hlediska výše uvedených 

vlastností, je televize. Televize je důležitá také pro inspiraci. U pětiny respondentů je 

zásadní v motivaci ke koupi. Nejdůvěryhodnější je doporučení okolí, napomáhá 

zejména v konečné fázi rozhodování o nákupu. Rádio a billboardy zadávají prvotní 

impulsy, ale v dalších fázích rozhodování už příliš nefigurují.  

GfK, podobně jako výzkum Sensor on-line shopping, zkoumal produktové 

kategorie. Zjistil, že spotřebitelé-čtenáři časopisů nacházejí nejvíce inspirace 

zejména v mediatypech internet a časopisy. Internet vede zejména v kategoriích 

finance, auta, počítače a technologie, audio, video a foto a u cestování, časopisy 

vévodí v přinášení inspirace zejména v produktových kategoriích bydlení, nábytek, 

drogerie, kosmetika a móda a méně výrazně v potravinách. 

Nejdůvěryhodnějším a největším zdrojem informací je internet, pouze 

v kategorii módy a kosmetiky jej dostihují časopisy. V položce motivace ke koupi 

ztrácí internet své dominantní postavení a u čtenářů časopisů nejvíce motivuje 

kombinace časopisů a televize. Internet motivuje v kategoriích počítače, technologie, 

auta, finance, audio, video a foto a cestování. Časopisy motivují v kategoriích 

drogerie, kosmetika, móda, zdraví, doplňky výživy, bydlení a nábytek. Televize 

motivuje v kategorii potravin. 

Ze základního souboru respondentů výzkumu (pravidelných čtenářů časopisů 

podle Unie vydavatelů) 57% již nakupovalo přes internet. Skupině dominují 

vysokoškolsky vzdělaní muži ve věku 18 až 44 let. Inspiraci pro své nákupy přes 

internet nacházejí na internetu (68 %), u přátel (49 %) a v reklamách a článcích 

časopisů (39 %). Mezi těmito mediatypy je synergie. 

Diferenciace nákupního chování slouží prodávajícím zacílit svoji propagaci 

na potenciálního zákazníka. Mířit na "průměrného zákazníka" znamená mířit do 

prázdna. Společnost GfK vytvořila typologii nakupujících podle způsobu nákupu 

a hlavních očekávání. Jeden z největších typů nákupního chování vyžaduje kvalitu, je 

náročný na zboží i prodejnu a projevují menší cenovou citlivost. Chce velký výběr 

a je silně orientovaný na značky. Druhým typem jsou lidé preferující cenu. Je pro ně 

zásadní vysoká hodnota za nízkou cenu. Značkové zboží za sníženou cenu je pro ně 

motivací k nákupu. Třetí skupina nakupuje levně a blízko. Tato skupina vyžaduje 

konkrétní výrobky za nízkou cenu, vybírají si akce a dělají malé nákupy.  Čtvrtý typ 
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nakupuje podle zvyku. Při nákupech volí jistotu. Nakupuje v prodejnách, kde je 

zvyklý na již vyzkoušené výrobky. Neřeší cenu, nabídku, ani značky. Tito zákazníci 

mají rádi určitou stabilitu, tradiční značky a příjemnou obsluhu. Početně nejmenší je 

skupina, která nakupuje rychle. Stoupenci tohoto stylu nakupování často disponují 

vysokou kupní silou. Nákupy je nebaví, chtějí nakoupit rychle a efektivně, potřebují 

ušetřit čas a jsou ochotni tomu leccos obětovat. Potřebují sortiment, v němž nechybí 

nic, co si právě potřebují koupit. Potřebují přehlednost (Trend Marketing 2011).  

Typologii životních stylů koncipovala v České republice společnost 

STEM/MARK. Využila metodologie VALS (values and life styles), jíž vytvořil 

Mezinárodní výzkumný institut Stanfordské univerzity. Spotřebitele se člení podle 

disponibilních zdrojů (vzdělání, příjem, spotřební apetit, sebevědomí, zdraví), 

a podle osobních postojů - podle toho, jak si přejí být společností vnímáni. Podle 

osobní psychologické orientace, která ovlivňuje to, jak spotřebitelé vnímají svět 

kolem sebe, rozeznává tři typy lidí. Na zásadově orientované, orientované na 

společenské postavení a činorodé, orientované na aktivní přístup k životu. Další 

metodologií je typologie populace založená na výzkumu sociostylů. Vznikla v 70. 

letech. Jejím tvůrcem je francouzský sociolog Bernard Cathelat. Členění využívá 

kritéria sociodemografická, ekonomická, dále člení na základě chování, zvyklostí 

a životních stereotypů, psychologických faktorů racionální povahy (postojů 

a názorů), i na základě iracionálních faktorů (emoce či motivace). Poslední zmíněnou 

metodologií pro určení typologie spotřebitelů je metoda AIO (activities, interests, 

opinions) z roku 1986. Zaměřuje se na výzkum pracovních a volnočasových aktivit 

spotřebitelů, jejich zájmy a názory ve vztahu k sociodemografii. Výsledky lze použít 

pro vyhodnocení trendů a změn ve společnosti (přístup jednotlivých skupin 

k inovacím, vztah k ekologii, význam rodiny) a pro sledování změn spotřebních 

preferencích jednotlivých skupin (Machková 2006). 

Existují různé typologie podle aspektů psychologických, fyziologických, 

zajímavé jsou moderní biologizující typologie. Stále nové poznatky o mozku 

pomáhají vysvětlit například emocionální inteligenci. Zajímavá typologie nákupčích 

je uvedena v tabulce číslo 1. Klientská mřížka uvádí pět hlavních typů: lhostejný, 

vyčkávající, prestižní, rozhodný a zákazník bez vůle (Dittrich 2005). Vyvozuje, jak 

zákazníka oslovit. 
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Tabulka č. 1: Klientská mřížka 

zákazník bez v ůle rozhodný zákazník 
říci: "Tento výrobek je pro vás ten 
pravý!“  

dialog, neútočit na emoce, ale na 
racionalitu, uvést věcné 
parametry  

prestižní zákazník 
apel na kvalitu, světové 
parametry, prodejnost v určitých 
kruzích  

lhostejný zákazník vyčkávající zákazník 
zjistit jeho potenciální motiv, 
odhadnout jeho postoj k ceně, 
zdůraznit prestiž a high tech

vzbudit důvěru, ocenit jeho vkus, 
uvést výhody, apelovat zboží ve 
vztahu  

 Zdroj: Dittrich 2005 

 

Další velmi zajímavou typologií jsou zákazníci podle vztahu, jež vytváří 

se svým okolím. Ten je ovlivněn částí mozku, jenž člověk používá silněji. Typologie 

se nazývá „barevná“. Přátelští „zelení“ lidé jsou charakterizováni svou 

společenskostí, kontaktibilitou a vyzařováním sympatií. S ostatními kooperují, umí 

se domluvit, aplikují minulou zkušenost. Využívají zkušenosti, jak společně 

s druhými přežít, které jsou uloženy v „nejstarším“ kmenovém mozku. Pocitově 

orientovaní „červení“ lidé jsou zaměření na výkon, podstupují rizika, strhávají 

ostatní k činnosti či následování. Emoce vycházející z mezimozku vedou jejich 

chování i jednání. Racionalita následuje až po rozhodnutí založeném na citech, 

emocích. Analytičtí „modří“ lidé jsou vedeni racionalitou svého velkého mozku. Tito 

lidé potřebují odstup od věci i od druhého člověka. Kladou důraz na fakta, kvalitu 

a intelektuální zpracování reality. Věcnost a racionálnost předcházejí emocím, 

kterým dávají velmi malý prostor. V tabulce číslo 2 jsou základní charakteristiky 

„barevné typologie“. 
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Tabulka č. 2: Barevná typologie klientů 

ZELENÝ KLIENT ČERVENÝ KLIENT MODRÝ KLIENT

kontakt dominance odstup, opatrnost
– potřeba blízkosti, nečte návody – potřeba ovládat situaci i druhé – zdrženlivost
– cit pro druhé lidi, oblíbenost – přirozená autorita – uzavřenost, plachost
– živá komunikace – soutěživý – introvert, obtížná komunikace
– paměť na jména – s pevnou vůlí – problémy při podání ruky
– věrný klient – přelétavý klient – kupuje nejlepší 

prestižní výrobek, aby byl vidět 
– zkoumá racionálně – potřebuje 
čas na čtení a zkoumání návodů, 
prospektů, srovnávání nabídek 

minulost p řítomnost budoucnost
– opora ve známém a vyzkoušeném – využít okamžitých možností – promýšlení důsledků
– ne radikální změny – aktivita a dynamika (tady a teď) –plánovitost
– věrný zákazník – impulzivní rozhodování, – předvídání (co, když...)
– promarnění času „povídáním a 
sdělováním příběhů“ 

– přichází na poslední chvíli – opatrnost – jistota (pojištění, 
servis) 

– netrpělivý – mít to hned

vcítění pochopení zat řídění
– intuice – improvizace – systém, abstrakce
– důraz na seriózní značku – konkrétní myšlení – rozhoduje se po analýze

– experiment – odzkouším to – precizní vyjadřování, termíny, 
data, funkčnost

– chce ukázat produkt v akci – hledá souvislosti, chce přijít 
věcem „na kloub“
– potřebuje návody a prospekty

sympatií – vztahu dynamického jednání v ěcné p řesvědčivosti
– nadchne se, – strhnout jej nadšením, – fakta, data
– věří svému prodejci, se kterým si 
dobře popovídá 

– zkuste něco nového, – poměr cena: užitek

– je to prestižní značka – argumenty, prospekty
– váš konkurent už to má ... – zajištěný servis

– potřebuje čas na rozmyšlenou 

VZTAH K LIDEM  

ČASOVOST  

ZPŮSOB PRÁCE A MYŠLENÍ  

ÚSPĚCH PRODEJNÍHO JEDNÁNÍ ODVOZEN OD  

  Zdroj: Dittrich 2005 

 

Jiří Šafr se zabýval v roce 2006 tématem, nakolik se okázalost spotřeby a její 

protipól - kultura materiální nezbytnosti liší mezi sociálními třídami. Spotřebu vnímá 

jako mechanismus napomáhající vzniku diferencované kolektivní identity. Dále 

analyzuje rozdíly v okázalosti mezi sociálními třídami s použitím dat MML TGI 

2004. Hovoří o tom, že spotřební vkus se po revoluci pluralizuje a emancipuje 

a dochází ke kulturní individualizaci. Dochází ke globalizaci a evropské integraci. 

Životní styly, spotřebitelské preference, kulturní orientace a vkus se od sebe 

pozvolna vzdalují v závislosti na sociálním postavení a původu jedinců. Dochází 

k usazování a třídní homologii. Vkus a kulturní spotřeba horních tříd se stává 

dominantní a legitimní kulturou, která způsobuje symbolickou sociální exkluzi 

napomáhající utváření symbolických hranic mezi různými sociálními třídami (Šafr 

2006). Výsledky ukázaly, že mezi starobními důchodci a populací ve věku 21 - 60 let 
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existuje rozdíl. Důchodci mají s výjimkou provádění oprav a dovolené v tuzemsku, 

blíže ke kultuře nezbytnosti (například tvrzení: nosím věci do roztrhání, stačí mi 

málo oděvů, oblékám se nenápadně, nezáleží mi na značce, nakupuji co nejlevněji). 

Naproti tomu 21 - 60letí inklinují spíše k okázalé spotřebě (luxusní a značkové zboží, 

ochota platit za kvalitu, dražší kvalitnější oblečení, exkluzivní oblečení, cizokrajná 

jídla a kvalitní víno, snaha měnit místo dovolené). Rozdíly v průměrech mezi 

sociálními třídami ABCDE poukázaly na fakt, že spotřební preference jsou v ČR 

stratifikovány. A to v obou věkových skupinách. Pouze u svépomocné opravy 

a dovolené v ČR jsou rozdíly zanedbatelné. Podobně tomu je u postoje, zda by 

dotázaný chtěl dosáhnout vysokého společenského postavení. Čím výše ve 

společenském žebříčku člověk je, tím více s výrokem souhlasí (Šafr 2006). 

Z pohledu pohlaví jsou muži zastánci značkového zboží, ženy oproti nim mají radost 

z nakupování a vyhledávání levných nákupů (Tuček, Friedlanderová 2000). U mužů 

je vliv třídy na to, zda se oblékají exkluzivně, nulový, v případě žen s pohybem po 

společenském žebříčku roste. Naopak strategie dělat si sám doma opravy je častější 

u níže postavených mužů, u žen je rozdíl zanedbatelný. Efekt třídního zázemí 

se snižuje s věkem, přesto je významný. Třída i věk mají vliv na okázalou spotřebu 

(Šafr 2006).  
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3.4 Výzkumy internetu v České republice 

V České republice je prováděno mnoho výzkumů různého typu, které 

se dotýkají spotřebitelského chování. Jsou prováděny výzkumy pro hodnocení 

obecného ekonomického klimatu ve společnosti z pohledu spotřebitele. Ve 40. letech 

vynalezl americký ekonom George Katona již zmíněný index cítění spotřebitele – 

ICS. Je používán do dnešní doby. Test tržní situace (TTS) zjišťuje názor na vývoj 

hospodářské situace, životní situace, příjmů a výdajů domácnosti, ceny, vybavenosti 

trhu, také se ptá na kvalitu, cenu a šíři sortimentu u 60 skupin výrobků. Zjišťuje 

nákupní úmysly domácností v rámci dlouhodobé spotřeby a situaci v jejich úsporách. 

TTS prováděl v historii Výzkumný ústav obchodu, v letech 1976 až 1993, pak 

společnost Ecoma. Od září 1997 měří obdobně ICS STEM/MARK ve svých 

pravidelných omnibusových šetřeních. Na grafu č. 1 je zobrazen vývoj 

spotřebitelského vývoje indexu spotřebitelského optimismu mezi lety 2005 a 2009 na 

1 000 lidech z populace 15+. (Vysekalová 2011). Hraje zde vliv nástup hospodářské 

krize.  

 

Graf č. 1: Index spotřebitelského optimismu 2005-2009 

 

Zdroj: STEM/MARK 2009 

 

Od roku 1992 klima měří také studie GfK „Spotřebitelský barometr“. Od 

roku 1998 jedenáctkrát ročně. Měří domácnosti, jejich hodnocení, očekávání, plány. 
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Na základě tohoto projektu byl podle metodiky Evropského společenství vytvořen 

index spotřebitelské důvěry – CCI. Souhrnně informuje o vývoji spotřebního chování 

v ČR a o míře důvěry v českou ekonomiku (Vysekalová 2011). Důvěru v ekonomiku 

dále měří Český statistický úřad. Indikátor spotřebitelské důvěry se v březnu 2011 

meziměsíčně snížil o 7,5 bodů a ve srovnání s březnem 2010 je o 8 bodů nižší. Pro 

příštích dvanáct měsíců se lidé obávají zhoršení celkové ekonomické situace i jejich 

vlastní finanční situace. Více se obávají rostoucí nezaměstnanosti a růstu cen. Úmysl 

spořit se nezměnil. „Celková důvěra v domácí ekonomiku se v březnu meziměsíčně 

opět snížila. Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) 

se snížil o 1,9 bodu, a to vlivem poklesu podnikatelské i spotřebitelské důvěry. Mezi 

podnikateli se důvěra meziměsíčně snížila o 0,5 bodu, důvěra spotřebitelů se snížila 

o 7,5 bodu. Ve srovnání s nízkou hodnotou v březnu 2010 je souhrnný indikátor 

důvěry o 6,5 bodu vyšší (ČSÚ 2011 a)“. 

 

Graf č. 2: Indikátory důvěry 

  Zdroj: ČSÚ 2011 a 

 

Mnoho informací o spotřebitelích poskytuje výzkum agentury Median. 

Market Media Lifestyle (TGI).  
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Český statistický úřad také provádí šetření o využívání informačních 

a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci, v podnikatelském 

sektoru a ve veřejné správě, ve zdravotnictví a školství. Zveřejňuje informace 

o výzkumu a vývoji, patentech a hi-tech technologiích, o telekomunikační 

a internetové infrastruktuře, o internetu v českých domácnostech, výdajích 

domácností za ICT vybavení a služby. Zveřejňuje také informace o dovozu či vývozu 

IT a zaměstnanosti v této sféře. Uvádí data technického, ekonomického i sociálně-

demografického rázu. Každoročně vydává brožury Informační společnost v číslech 

a Informační ekonomika v číslech.  

Data Českého statistického úřadu slouží jako platforma pro další výzkumníky 

či jiné uživatele. Validita dat je zajištěna tím, že programy statistických zjišťování 

jsou stanovené zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Programy jsou 

rozděleny na statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem 

a statistická zjišťování prováděná pracovišti státní statistické služby ministerstev. 

Statistická zjišťování prováděná ČSÚ jsou dále uspořádána do skupin podle 

periodicity zjišťování a podle ministerstev, která zjišťování provádějí. Zveřejnění 

Programu statistických zjišťování na příslušný rok je podmínkou vzniku 

zpravodajské povinnosti pro ekonomické subjekty, které jsou k jejímu plnění 

vyzvány zpravidla písemně Českým statistickým úřadem nebo příslušným resortním 

pracovištěm státní statistické služby (ČSÚ 2011b).  

Největším českým komerčním výzkumem internetu je NetMonitor. Jeho 

cílem je poskytnout informace o návštěvnosti internetu a socio-demografickém 

profilu jeho návštěvníků v České republice. Zadavatelem projektu je Sdružení pro 

internetovou reklamu (SPIR), realizátorem je společnost MEDIARESEARCH, a. s. 

ve spolupráci se společností Gemius S.A. Výzkum má takzvaný hybridní přístup, 

měří na straně měřeného serveru (site-centric) a zároveň na straně internetového 

prohlížeče uživatele (user-centric). Tato technologie shromažďuje informace o všech 

návštěvnících serveru, umožňuje získat rozsáhlý soubor dat a sledovat např. 

i technické parametry počítačů uživatelů. Technologie využívá systém 

gemiusTraffic, který je používán jako jednotná platforma měření v Polsku, Lotyšsku 

a Litvě. Výzkum sociodemografického profilu je realizován na panelu návštěvníků. 

Panel je tvořen dvěma složkami - Pop-up panelem, realizovaným na základě pop-up 

dotazníků, a NetMonitor panelem, který využívá lokální aplikace NetSoftware 
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nainstalované na počítačích jednotlivých členů NetMonitor panelu. Ve výsledném 

panelu čítajícím 30 000 lidí, jsou reportována sloučená data. Systém zpracování 

měření eliminuje nepřesnosti vzniklé mazáním cookies a odvozuje počet skutečných 

návštěvníků. Infrastruktura výzkumu je využívána též pro nadstavbové výzkumy 

médií, jako jsou post-buy analýzy, ad-hoc výzkumy, pretesty a posttesty kampaní. 

Vzájemná srovnatelnost a možnost propojení výsledků umožňuje standardizaci 

měření českého internetu v této oblasti (NetMonitor 2011). 

 

3.4.1 Výzkumy on-line nakupování 

Situace e-shoppingu v Evropě 

18. března 2011 zveřejnila na svých stránkách Česká obchodní inspekce 

výsledky z pravidelné hodnotící zprávy Evropské komise o spotřebitelských trzích. 

Vycházejí z průzkumu chování nejen spotřebitelů, ale i maloobchodníků. Evropské 

spotřebitelské centrum zveřejnilo, že 40 % Evropanů v roce 2010 alespoň jednou 

nakoupilo na internetu. To je o tři procenta více oproti roku 2009. Zvýšil se hlavně 

podíl lidí nakupujících online ve svém státě, zatímco obchodníky z jiných zemí EU si 

lidé vybírají méně. Většina spotřebitelů má už po prvním přeshraničním nákupu 

v tyto obchodníky stejnou důvěru jako v domácí prodejce. V roce 2010 nakupovalo 

od domácích prodejců po internetu 36 % evropských spotřebitelů (34 % v roce 

2009), přeshraniční elektronický obchod vzrostl z 8% na 9 %, a to navzdory jeho 

výhodám z hlediska úspor a výběru zboží, na které poukazují předchozí studie 

Evropské komise. Doma nejvíce nakupují Britové (64 %) a v zahraničí 

Lucemburčané (53 %). Jinde v rámci EU nakoupila loni online dvě procenta Čechů, 

z nabídky domácích e-shopů si vybral každý čtvrtý český spotřebitel. Hlavní 

překážkou přeshraničního elektronického obchodování jsou obavy spotřebitelů. 62 % 

lidí, kteří si po internetu ze zahraničí nic neobjednali, se obává podvodného jednání. 

59 % se obávají, že nebudou vědět, co dělat v případě problémů. 49 % odrazují 

předpokládané problémy s dodáním zboží. „Přitom problémy s doručením zboží 

z jiné země EU jsou ve srovnání s vnitrostátními nákupy o něco méně časté. Zboží 

není doručeno pouze v 5 % přeshraničních nákupů, zatímco u domácích nákupů je to 

6 %. Doručení zboží ze zahraničí bylo loni zpožděno v 16 % případů, na rozdíl od 

domácích 18 %,“ říká Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR. 
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Spotřebitelé, kteří už někdy v Evropě nakoupili, v 61 % důvěřují přeshraničním 

obchodům stejně jako domácím, přičemž v případě všech spotřebitelů je tomu tak 

pouze u 33 % případů (Česká obchodní inspekce 2011). Z komplexního výzkumu 

o nakupování na internetu realizovaný srovnávačem cen a zboží Heureka.cz 

a nákupní galerií Aukro.cz vyšly výsledky poukazující na pohodlnost nákupu na 

internetu. Výzkumu se zúčastnilo 15 000 českých a 3 000 slovenských uživatelů 

internetu. Ukázalo se, že více než 90 % nakupujících na internetu vybírá a nakupuje 

zboží na internetu doma. Nakupování na internetu vyzkoušelo téměř 97 % 

respondentů. „Průměrná doba, kterou nakupující stráví při výběru zboží, se na Aukru 

pohybuje kolem 42 minut. Nakupující potřebují dostatečný čas k výběru z více než 

3 milionů nového i použitého zboží, což v zaměstnání zpravidla není možné,“ říká 

Lenka Hanušová z Aukro.cz. Tomáš Hodboď z Heureka.cz doplňuje: „Nákup zboží 

bývá většinou dlouhodobější proces. Takže i přesto, že vybírání produktů probíhá 

z více míst, samotný nákup lidé většinou realizují v klidu domova. Při uzavření 

nákupu se zadávají citlivé údaje jako je jméno nebo adresa, při platbě předem číslo 

platební karty. To je pravděpodobně hlavní důvod, proč ve veřejných prostorách 

nakupuje zanedbatelné množství lidí a proč většina nakupuje v bezpečí domova.“ 

O dvě procenta klesl podíl lidí, kteří na internetu ročně utratili do 5 000 Kč. Podíl 

nakupujících, kteří na internetu utratí ročně 5 000 až 10 000 Kč a podíl lidí 

nakupujících za více než 20 000 Kč meziročně vzrostl shodně o dva procentní body 

(Marketingové noviny 2011, a). Měsíční zpráva o českém internetu z února 2011 

z výzkumu NetMonitor hovoří o aktuálním dění na českém internetu. Průměrný 

uživatel internetu byl online 27 hodin a 7 minut, o 2 hodiny a 17 minut méně než 

předchozí měsíc, v meziročním srovnání strávil uživatel na internetu v průměru 

o 46 sekund více než v únoru 2010. Nejnavštěvovanější portály jsou zpravodajské 

a Facebook (Marketingové noviny 2011, b). Další výsledky z výzkumu portálu 

Aukro.cz a Heureka.cz, přišel se zjištěním, že roste frekvence nákupů na internetu, 

klesá průměrná hodnota objednávky. I když zákazníci nakupovali méně, vzrostl 

celkový počet zákazníků. Kromě typicky internetových produktů jako například 

elektro se začaly nakupovat i produkty, jako je vybavení bytu a aktuálně i zahradní 

technika. Během posledních tří let vzrostlo využívání internetových srovnávačů cen. 

Oproti 14 % z roku 2008 to byl v roce 2010 dvojnásobek, téměř 28 % (Marketingové 

noviny 2011, c). Na reprezentativním vzorku 2 500 respondentů internetové 
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populace nad 15 let, kteří se po celý říjen 2010 účastnili projektu NetMonitor, 

se ukázalo, že z hlediska produktů a služeb je pak internet považován za 

nejvhodnějšího zprostředkovatele v 96 %. Více než dvě třetiny respondentů za velmi 

dobrý zdroj považují i noviny a časopisy. Podíl televize se pohybuje na hranici 56 %. 

Vhodnost jednotlivých mediatypů je znázorněna v grafu číslo 3. 

Graf č. 3: Vhodnost jednotlivých médií v oblasti nabídky zboží a služeb  

(internetová populace 15+) 

 

Zdroj: Marketingové noviny 2011 d 

 

Tři ze čtyř internetových uživatelů využili internet k nákupu zboží a služeb či 

poslechu internetových rádií. Nejvyhledávanější témata českých denních uživatelů 

jsou: kariéra, studium, online hry, erotika a auto-moto. Nejvíce byl internet použit 

jako zdroj informací při nákupu zboží a služeb spojených se vzděláním, volným 

časem, hobby a cestováním. Internet se nejčastěji využívá k realizaci nákupů 

spotřební elektroniky, zájezdů, domácího či kancelářského vybavení (Marketingové 

noviny 2011 d). K čemu v jakých kategoriích internet slouží je zachyceno v grafu 

číslo 4. 
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Graf č. 4: Využití internetu pro nákup zboží a služeb (internetová populace 15+) 

 

Zdroj: Marketingové noviny 2011 d 

 

Dalším z výsledků výzkumu Aukra.cz a Heureka.cz je, že třetina 

nakupujících na internetu a v internetových aukcích tvrdí, že se nákupu online 

nebojí, protože si pečlivě vybírá prodejce. Více než třetina uživatelů před každým 

nákupem hledá zkušenosti ostatních nakupujících. Nakupující obvykle volí 

nejlevnější způsoby doručení, až pětina nakupujících si zboží občas vyzvedává 

osobně přímo v prodejně, aby za dopravu nemusela platit. 20 % lidí se obává 

nedoručení zboží. Ve srovnání s loňským rokem vzrostl počet uživatelů, kteří před 

každým nákupem hledají hodnocení elektronického obchodu, a to o necelých 5 % na 

34,8 %. Mírně tak klesl počet uživatelů, kteří recenze nečtou. Provozní ředitel Aukra, 

David Vychytil, dokonce považuje zkušenosti ostatních za nejdůvěryhodnější záruku 

pro bezpečný nákup (Marketingové noviny 2011, e).  

Průzkum Googlu TNS Infratest z prosince 2010 byl zaměřený na e-commerce 

v Čechách. 1 000 internetových uživatelů ve věku na 14 let potvrdilo, že internetové 

vyhledávače mají klíčovou roli v průzkumu, budování povědomí a komunikaci. 

Dokáží zachytit aktuální poptávku a samozřejmě generovat příjmy. Vyhledávače 

jsou důležité pro nalezení informací o domácích spotřebičích u 96 % respondentů, 
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o spotřební elektronice u 94 % respondentů a o potřebách pro zahradu u 81 % 

respondentů. Stejně jako v analýze diplomové práce se projevilo, že nejdůležitějším 

rozhodovacím kritériem online nákupu je cena, a to u 89 % respondentů, poté jasné 

podmínky pro vrácení zboží (87 %) a dostupnost všech potřebných kontaktů (86 %). 

Spotřebitelé nejčastěji nakupují spotřební elektroniku (44 % respondentů), dále 

i domácí spotřebiče a oblečení a doplňky, které nakupuje čtvrtina uživatelů. 

Zajímavé je, že všechny druhy zboží spotřebitelé nejčastěji nakupují v jednom e-

shopu. Polovina spotřebitelů si produkt nekoupí online, když si ho potřebuje fyzicky 

prohlédnout, a třetina proto, že je zvyklá produkt koupit v kamenném obchodě 

(Marketingové noviny 2011, f). Strukturální exkluzivní kontinuální výzkum (SEKV), 

kde bylo dotazováno 2 021 respondentů starších 10 let z internetové populace, 

ukazuje, že internetoví uživatelé stále více využívají možnost nakupování online. 

Nejen v klasických e-shopech, ale i v internetových aukcích. Na internetu nakupuje 

53 % internetových uživatelů. 70 % internetových uživatelů se pravidelně věnuje 

získávání informací o produktech a službách, v návaznosti na tom roste obliba 

nakupování na internetu. Nakupují hlavně zaměstnanci s podřízenými, podnikatelé 

a to zejména ve věku 25-34 let. Rostoucí trend zaznamenaly aukce z 10 % na 19 %. 

Významný je i v počtu každodenních přístupů na internet. 63 % uživatelů surfuje 

denně. Průměrný čas na internetu je 83 minut denně. Pravidelné aktivity jsou 

znázorněny v grafu číslo 5.  
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Graf č. 5: Aktivity na internetu 

 

Zdroj: Marketingové noviny 2011 g 

 

Chování spotřebitelů je pravděpodobně ovlivněno také ekonomickou krizí. 

Na změnu zvyklostí se zaměřila mezinárodní studie Barometr Cetelem. Prozkoumala 

nálady a postoje spotřebitelů velkých evropských trhů. Na podzim roku 2010 

se průzkumu zúčastnilo více než 8 700 Evropanů v Belgii, České republice, Francii, 

Itálii, Maďarsku, Německu, Polsku, Portugalsku, Rusku, Rumunsku, Slovensku, 

Španělsku a Velké Británii. Vyšlo najevo, že spotřebitelé více přemýšlejí o svých 

výdajích. K nákupu přistupují aktivně. Jsou nedůvěřiví vůči čím dál agresivnější 

rétorice značek. Dávají přednost internetu před kamennými prodejnami. Zákazník 

podrobně zkoumá výrobky, stává se tak znalcem. To ovlivňuje postavení tradičních 

prodejců v kamenných prodejnách, kteří dnes neplní očekávání a zvyky stále 

náročnějšího a informovanějšího spotřebitele. Lidé jsou sice ze situace na trhu 

zklamaní, ale zároveň jsou nároční. Evropané do svých nákupů investují mnoho 

energie, aby našli nejlepší cenu a kvalitu. Jsou opatrnější. O nákupu uvažují a shánějí 

si o produktech potřebné informace. Lidé vlivem krize méně podléhají značkám 

a tlaku obchodních řetězců.  
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V České republice oznámkovali respondenti svou náladu z celkové situace 

v zemi známkou 4,2 z 10. Stejný je průměr pro celou Evropu. Pouze v Německu 

nálada stoupla a dostala se vysoko nad průměr, 5,8 z 10 oproti 4,8 z 10 z minulého 

roku. Ztracená důvěra silně ovlivňuje nákupní záměry. „Dnešní spotřebitel je někdo 

mezi soukromým detektivem a novinářem. Sám si provádí průzkum trhu či průzkum 

veřejného mínění při každém nákupu spojeném s větší investicí. S vlastními 

znalostmi a zkušenostmi získanými od přátel či rodiny, se tak internet řadí mezi tři 

nejdůležitější a nejvyužívanější zdroje informací spotřebitelů (Marketingové noviny 

2011, h).“ Internetové srovnávače mohou způsobit odrazení spotřebitelů od nákupu. 

Spotřebitel už nedůvěřuje samotným značkám a argumentům neodborných 

prodavačů, nákup musí splňovat především jeho aktuální pohnutky. Jen čtvrtina 

Evropanů si myslí, že značky se mezi sebou velmi liší. Svoje nákupy si spotřebitel 

řídí sám. Většina Evropanů systematicky vyhledává ty nejvýhodnější ceny. Každý 

druhý slyší na akce a výprodeje. Prodávajícího často zákazníci vnímají jako 

neodborníka, kdo chce jen prodat a ne zákazníkovi poradit. Prodejny by se podle 

spotřebitelů měly stát místem zážitků a testování výrobků. V Japonsku se testování 

výrobku klientem nazývá „tryvertising“. Klient si zdarma odzkouší výrobek 

výměnou za svůj názor. „Proces nakupování však pro spotřebitele stále znamená akt, 

který mu přináší radost a uspokojení, takže nic není ztraceno. Značky a obchodní 

řetězce mohou prostřednictvím sociálních sítí, svých znalostí, zkušeností 

a mezilidským kontaktem s nadšenými odborníky najít řešení, jak oslovit 

domácnosti, které nemají v úmyslu snižovat svoji spotřebu (Marketingové noviny 

2011, h).“ Průzkum Barometr Cetelem 2010 dále hovoří o tom, že lidé méně utrácejí 

za zbytečnosti. Lidé chtějí krom ceny a kvality také ekologičnost. S tím se pojí také 

zájem o nákup použitého zboží. Cena a kvalita jsou stejně významné pro 96 % 

Čechů. V evropském průměru je kvalita klíčová „jen“ pro 87 % spotřebitelů. To je 

znázorněno v tabulce č. 2.   
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Tabulka č.2: Kritéria při nákupu 

 

Zdroj: Marketingové noviny 2011 j  

 

Zájem o bio výrobky a fair trade produkty je v České republice nižší. Češi 

se ve srovnání méně zajímají jak o ekologičnost, tak o původ produktů. Největší 

zájem o fair trade produkty je ve Velké Británii, o ekologické produkty 

v Portugalsku, Polsku, Španělsku a Německu. Použité zboží čeští spotřebitelé také 

tolik nevyhledávají jako jiní evropští konzumenti. Zboží z druhé ruky si oblíbili 

Němci, Francouzi, Britové a Poláci. Nejběžnějšími kategoriemi použitých výrobků 

pro Čechy jsou oděvy ze second handů, knihy, CD nosiče a videohry a ojeté 

automobily (Marketingové noviny 2011, j).  

Výzkumná agentura TNS Finance realizovala výzkum pro společnost 

MasterCard. V červenci 2010 se ho zúčastnilo 459 respondentů z České republiky, 

460 z Itálie a 460 z Belgie, ve věku 12 až 24 let. Zabýval se oblibou internetového 

nákupu. Ukázal, že pro 63 % mladých Čechů je možnost nakupovat na internetu 

zásadní. On-line nákupy jsou důležité i pro Italy v 60 %. V Belgii velkou důležitost 

nakupování na internetu potvrdilo 37 % mladých. 59 % Čechů odpovědělo kladně na 

otázku, jestli si v posledním měsíci koupili něco na internetu. V Itálii to bylo 37 % 

mladistvých a v Belgii 33 % (Marketingové noviny 2011, i). 
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Výzkumy nakupování na internetu jsou vyjmenovány v tabulce číslo 3. 

 

Tabulka č. 3: Výzkumy nakupování na internetu 

 

Zdroj: Marketigové noviny 2011 

 

Firma GfK popisuje další metody měření internetu 

Uživatelský prožitek (User Experience)  

Prožitek bývá nejčastěji u digitálních technologií hlavním diferenciátorem 

a klíčovým předpokladem úspěšnosti daného produktu, ať už se jedná o digitální 

zařízení, web nebo e-shop. U e-shopů se nejčastěji ukazuje reálná hodnota 

uživatelského prožitku. Lze u nich velmi přesně měřit finanční dopady kvality 

uživatelského prožitku před a po optimalizaci. Uživatelský prožitek se testuje pomocí 

kombinace kvalitativních výzkumných metodik.  

 

Testování uživatelského prožitku (User Experience Testing)  

Tato kvalitativní metodika identifikuje témata spojená s problematikou 

využitelnosti, poskytuje ucelený obrázek o tom, jak uživatel vnímá e-shop, webové 

stránky, aplikaci, smart phone, čtecí zařízení a podobně.
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Výzkum oční kamerou (Eye Tracking)  

Metoda měří účinnost vizuálních podnětů. Mapuje relevantní aspekty, které 

ovlivňují to, jak komunikační prvek působí na cílovou skupinu. Pro účely digitálního 

výzkumu se využívá takzvaná vzdálená (remote) oční kamera připojená k monitoru. 

Umožňuje velice rychle zpracovávat a vyhodnocovat veškerá sbíraná data. Výstupem 

jsou přehledné a na první pohled srozumitelné "teplotní mapy" s přesným 

vyznačením míst, která uživatel registruje a která jen zběžně prolétne nebo je 

vynechá docela. Tato metoda jako jediná poskytuje objektivní data, neboť 

v hodnocení vychází z dráhy oka, nikoli ze subjektivních dojmů a pocitů 

respondentů. Kombinuje se s hloubkovým rozhovorem, který poskytne rovněž 

informace o subjektivním prožitku testované osoby.  

 

Card Sorting  

Metoda slouží k vytvoření optimální struktury webu či obsahu digitálního 

zařízení uživateli a může být koncipována jako kvalitativní nebo semi-kvalitativní. Je 

založena na hledání stejných či podobných kategorií schopných tvořit intuitivně 

vnímaný celek. Card Sorting umožňuje například vytvořit vhodné intuitivní 

názvosloví pro jednotlivé kategorie webu, portálu, e-shopu či digitálního zařízení.  

 

Expertní pozorování  

Expertní pozorování je kombinací klasického pozorování respondenta při 

práci s webovými stránkami a nahrávání respondentova obličeje na kameru pro 

identifikaci emocionálně silných okamžiků (změna mimiky a řeč těla). Doplňuje 

se též oční kamerou (Eye Tracking) a hlasitým přemýšlením (Thinking Aloud). Toto 

komentování slouží k objasnění motivů vedoucích k určitému typu chování. Proces 

hlasité introspekce je podněcován moderátorem. Výpovědní hodnota roste 

v kombinaci s ostatními metodami testování uživatelského prožitku (Marketingové 

noviny 2011, k). 
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3.4.2 Popis výzkumu Sensor On-line shopping  

Projekt Sensor On-line Shopping byl realizován ve třech fázích v průběhu 

roku 2010 mediální agenturou Mediaedge:cia. V první fázi se mapovaly projekty 

popisující oblast nakupování na internetu, které byly realizovány dříve jinými 

subjekty. Druhou fází byl kvalitativní průzkum formou internetového blogu, kdy byl 

použit nástroj DigiFaces. Do diskuse se zapojilo 26 osob, které již měly zkušenost 

s on-line nakupováním. S nimi bylo diskutováno 15 tematických okruhů. U osob bez 

zkušenosti s nakupováním na internetu byly zjišťovány bariéry, které jim brání v on-

line nákupu. 

Třetí fází byl kvantitativní výzkum metodou CAWI na vzorku 1 023 

respondentů, kteří na internetu již dříve nakupovali. V České republice odpovědělo 

na otázky 533 mužů a 490 žen. Odpovídalo nejvíce lidí ve věku 25 až 34 let. Nejvíce 

středoškoláků z malých měst. Z krajů to bylo nejvíce (14 %) v Praze. V příloze 

číslo 1 je uvedena sociodemografie zkoumaného vzorku populace. 

Rekrutaci respondentů a sběr dat realizovala výzkumná společnost 

Mediaresearch. Tato společnost je významnou výzkumnou agenturou. Realizuje 

výzkumy v oblasti médií. Je realizátorem tří rozsáhlých mediálních výzkumů 

v České a Slovenské republice - Elektronického měření sledovanosti televize (TV 

metry) v ČR, Výzkumu návštěvnosti a sociodemografie internetu v ČR (NetMonitor) 

a SR (AIMmonitor) a Monitoringu reklamních výdajů v médiích (Admosphere) a na 

internetu (AdMonitoring) v ČR. Dotazník k výzkumu je uveden v příloze číslo 2. 

Dále na projektu spolupracovala softwarová společnost Et netera a další 

odborníci v oblasti e-shopů, například ze společnosti Datart.  

Autorka diplomové práce se zúčastnila výzkumné praxe v agentuře GroupM, 

pod níž spadá také agentura Mediaedge:cia, která jí umožnila podílet se na celé 

tvorbě tohoto výzkumu (zdroj GroupM). 
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4 Analýza dosažených výsledk ů  

 

4.1 Vstup do výzkumu 

...Můžu vybírat, jak dlouho chci, porovnávat zboží i ceny, konzultovat vše 

s rodinou a to vše doma v pohodlí, kde mi za zády nebude stepovat prodavačka. 

(Hanka) 

...Hlavní důvod je asi ten, že to, co nakupuji na internetu, bych v místě 

trvalého bydliště nikdy nekoupil... (lakyluke) 

...Nerad chodím po obchodech a ostatně bych tento výrobek snad ani v Písku 

nikde nekoupil... A cena fantastická!!!  (Ota) 

 

Dvě třetiny obyvatel České republiky má přístup na internet a čtyři z deseti 

uživatelů nakupují v e-shopech. V roce 2010 bylo utraceno za tyto nákupy 33 miliard 

korun, o šest miliard více než v roce 2009. S rostoucím pokrytím a využíváním 

internetu roste i využívání on-line nákupů. Zkoumány budou postuláty teorie 

racionální volby, kdy se lidé rozhodují podle poměru vloženého úsilí a získaného 

užitku (utilitarismus). Oproti tomu se staví teorie okázalé spotřeby. Lidé nakupují 

mnoho „zbytečných“ a „neužitečných“ věcí.  

 

Výzkumná otázka zní:  

Jednají lidé při nakupování na internetu racionálně? 

 

Dílčí otázky:  

Jaký je rozhodovací proces při nakupování na internetu?  

Jaké faktory jsou při tomto nakupování nejdůležitější?  

Jaká je typologie nákupčích na internetu?  
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Hypotéza:  

Lidé nakupující na internetu se chovají racionálně. 

 

Dílčí hypotézy: 

1. Na internetu lidé nakupují, protože chtějí nižší cenu. 

2. Na internetu nakupují častěji lidé z vesnic a malých měst.  

3. Lidé při nákupu na internetu zvažují jeho bezpečnost. 

 

Operacionalizace:  

Chovat se racionálně znamená rozhodovat se uváženě dle toho, kolik za 

vložené úsilí získám. Při nákupu na internetu to znamená toto: Lidé preferují cenu 

a úsporu času. Lze předpokládat, že lidé nakupující na internetu hledají nízkou cenu 

nebo hůře dostupné zboží. Vesnice jsou obce do 5 000 obyvatel. Malá města jsou 

města mezi 5 000 a 20 000 obyvatel. Bezpečně nakupovat na internetu předpokládá 

znalost zabezpečení e-shopů. Leták Evropského spotřebitelského centra ČR při 

České obchodní inspekci shrnuje možnosti, jak nakupovat na internetu bezpečně. 

Doporučují obezřetnost při poskytování svých osobních údajů při placení a také 

pečlivost při sledování toho, jaké informace o sobě poskytuje prodejce. Nabádají 

k instalaci antivirového programu a firewallu, zdůrazňují stejná mezinárodní 

spotřebitelská práva jako při nákupu v České republice. Doporučují přečíst 

si obchodní podmínky. Lidé mají nárok na obchodní podmínky a návod v českém 

jazyce, nabízí-li prodejce ze zahraničí zboží českým spotřebitelům. Dále lidem dává 

rady, jak postupovat v nesnázích. Doporučují neplatit z karty přímo propojené 

s účtem, kde je vysoká částka peněz. Konečná cena při nákupu by měla být 

prodejcem jasně oznámena. Náklady navíc jsou zapříčiněné například přepočtem 

měn nebo clem a daní. Chargeback je mezibankovní postup vrácení peněz při 

nedodání zboží. Seriózní e-shop splňuje své zákonné povinnosti dle § 53 občanského 

zákoníku, které vycházejí z Evropské legislativy (směrnice 97/7/ES o ochraně 

spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku) (Česká obchodní inspekce 2011). 

Racionální nakupující se těmito pravidly řídí. 
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Cílová skupina:  

Lidé nakupující na internetu.  

 

Základní skupina:  

Lidé ve věku 24 až 45 let, kteří na internetu nakoupili nejméně dvakrát za 

poslední dva měsíce v celkové hodnotě nad 1 000 Kč, jedenkrát za poslední půlrok 

v hodnotě nad 6 000 Kč nebo alespoň jednou za poslední měsíc. 

 

Výběr a opora výběru: 

Náhodný nepravděpodobnostní výběr ze sítě respondentů výzkumné agentury 

Mediaresearch.  

 

Respondenti byli dotazováni na jejich obecné nákupní zvyklosti a na jejich 

nákupní chování vzhledem ke čtyřem kategoriím. První kategorií byla drobná domácí 

technika a spotřební elektronika do 2 500 Kč (dále „produkty do 2 500 Kč“), druhou 

tvořila větší nebo dražší spotřební elektronika a bílá technika nad 5 000 Kč (dále 

„produkty nad 5 000 Kč“), třetí kategorií byly výrobky pro osobní potřebu jako 

kosmetika, drogerie, léky, oblečení, obuv a knihy (dále „spotřební zboží“). Poslední 

kategorií byla finanční služby nebo pojištění, spotřební úvěry či komunikační služby 

(dále služby). Zboží z těchto čtyř kategorií patří mezi nejčastěji nakupované položky 

na internetu. V grafu č. 6 je znázorněna skladba zboží nakupovaného na internetu 

v populaci internetových nakupujících nad 16 let. 

 

Graf č. 6: Zboží nakoupené přes internet; 2009 

 

Zdroj: ČSÚ  
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4.2 Analýza 

 

..Většinu výrobků koupíme přes internet, zvláště z toho důvodu, že na to máme 

hromadu času projít si několik stránek, vypsat si, která se nám líbila a k tomu si 

dopsat i informace o produktu. V kamenném obchodě, jen co vejdete, se vám hned 

nabízejí, takže je člověk znechucen již od začátku a to si zboží ani neprohlédl. A taky 

je na internetu větší výběr... (Jan)  

..Docela se bojím nakupovat určitou elektroniku. Raději jdu do kamenného 

obchodu, zeptám se, nechám si poradit, vyberu si "na míru"... (Petra) 

 

Lidé upřednostňují nákup na internetu hlavně u produktů do 2 500 Kč. Téměř 

stejně často si pořizují produkty nad 5 000 Kč. Za nimi je to spotřební zboží. Jen 7 % 

respondentů uvedlo, že internet upřednostňují před kamenným obchodem při nákupu 

služeb. Lze tedy říci, že kromě služeb jsou preference kategorií podobné. Je možné, 

že mnoho lidí nákup služeb na internetu nepovažuje za skutečný nákup, ale jako 

platbu něčeho. V grafu číslo 7 jsou preference nákupních kategorií znázorněny podle 

toho, jak jsou nakupovány v kamenných obchodech. 
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Mezi nakupujícími těchto produktových kategorií nalezneme rozdíly v jejich 

skladbě. Spotřební zboží nakupují v 77 % ženy, muži mají převahu v dalších 

kategoriích. Při nákupu elektroniky a zboží nad 5 000 Kč tvoří 70 % z nákupčích. 

Služby nakupují muži v 60 % a elektroniku a zboží do 2 500 Kč v 57 %. V kategorii 

spotřební zboží a produkty do 2 500 Kč převažovali lidé ve věku 25 až 34 let. 

V kategorii produktů nad 5 000 Kč a služeb to byli lidé ve věku 35 až 44 let.  

Mezi respondenty bylo nejvíce těch, kteří nakoupili na internetu alespoň 

jednou za poslední měsíc (46 %). 28 % jich nakoupilo alespoň jednou za poslední 

týden. 21 % jednou za poslední dva měsíce a 4,5 % alespoň jednou za poslední 

půlrok. Toto je znázorněno v grafu číslo 8. 
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Za poslední rok polovina nakoupila více než pětkrát. Jedná se tedy 

o populaci, která nakupuje na internetu často. V následujícím grafu č. 9 je přehled, 

kolik lidé utratili na internetu za poslední půlrok: 

 

 

 

Za půlrok se suma za nákupy nejčastěji pohybuje v rozmezí 3000 a 6000 Kč. 

Do 6 000 Kč utratilo 56 % dotázaných.  
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4.2.1 Jaký je rozhodovací proces p ři nakupování na internetu?  

Nakupuji obvykle způsobem, že si podle recenzí, zkušeností v diskusích či 

zkušeností známých vytipuji výrobek, a následně hledám jeho nejvýhodnější cenu ve 

vyhledávačích typu Heureka.cz, Zbozi.cz apod., přičemž je lepší těchto vyhledávačů 

projít víc, protože žádný z nich nepokrývá 100 % obchodů a nejnižší ceny na nich 

uvedené se mohou dost výrazně lišit. Následně upřednostňuji cenu, přičemž 

zohledňuji i cenu dopravy / možnost vyzvednutí na prodejně v Brně. Pokud je 

následně větší výběr podobných cen, vybírám obchod podle lhůty dodání zboží 

a spokojenosti s obchodem ostatními uživateli (hvězdičky). Žádnému obchodu se 

vyloženě nevyhýbám, asi proto, že jsem se zatím (díky Bohu) vyloženě nespálil. 

(Robert) 

...Večer sedla k internetu, dala do vyhledávače povinné ručení a porovnávala 

a porovnávala a porovnávala... (snowgirl.cz) 

...Vysloveně nemám rád dobírku, člověk musí mít doma potřebnou hotovost 

a "čekat" pošťáka..(Daniel) 

Pro mě je nepříjemné, když e-shop nenabízí platbu online... (Catherine) 

 

Kamenný obchod znamená pro nákupčí především větší bezpečí a garanci 

spojenou s nákupem (83 %) a vjemy (77 %), které byly nejčastěji zmiňovány také na 

blogu. I požitek z nákupu je větší (60 %). Překvapivě oproti názorům z kvalitativního 

výzkumu vyšla položka způsob placení. Ač lidé často hovořili o nedůvěře k platbám 

přes internet, ve kvantitativní části bylo prokázáno, že lidem způsob placení přes 

internet v přesné polovině vyhovuje. Naopak mezi doporučeními bylo často uvedeno, 

že nemožnost platit přes internet je problém. 53 % respondentů uvedlo, že jim 

vyhovuje rychlost nákupu na internetu. Zde se také nepotvrdil předpoklad, že lidé 

vyhledávají nakupování na internetu kvůli rychlosti nákupního procesu. Jasnou 

převahu má internet nad kamenným obchodem v oblasti informací o zboží (68 % 

preferuje internet), dostupnosti obchodu (77 %), výběru (85 %) a pohodlí při nákupu 



 

 

51

(95 % respondentů). V grafu č. 10 jsou znázorněny položky, ve kterých lidé preferují 

internetový obchod a ve kterých klasické kamenné prodejny. 

 

 

 

Kamenný obchod má také svoji funkci při hledání informací a výběru 

nakupovaného produktu. Když bylo mezi respondenty zjišťováno, kde vyhledávají 

informace potřebné pro nákup, 30 % chodí do kamenného obchodu výrobek 

si ohmatat a 14 % respondentů uvedlo, že jde do kamenného obchodu popovídat 

si s prodejcem. Nejčastěji při hledání informací používají vyhledávače (77 %) 

a porovnávače cen (67 %). 63 % respondentů se dívá na webové stránky výrobce, 

stejné množství lidí hledá komentáře a hodnocení zákazníků, kteří mají s produktem 

či službou zkušenost a také hledají recenze a testy. Okolo 40 % respondentů uvedlo, 

že mluví o zboží s rodinou, přáteli či známými. Stejné množství chodí do svého 

oblíbeného e-shopu a hledá komentáře na diskusních fórech na stránkách 

věnovaných danému typu výrobků a služeb. Kolem 30 % lidí čte články 

v časopisech, novinách a webových stránkách. O něco méně zkoumá hodnocení 

prodejců. Okolo 15 % lidí sleduje informace z reklam. Pouhých 6 % respondentů 

zavolá na kontaktní číslo e-shopu nebo výrobce. Situace je znázorněna v grafu 

číslo 11.  
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V prvním kroku nákupu na internetu jdou lidé nejčastěji na vyhledávač, ve 

druhém na srovnávač cen nebo na web výrobce. Ve třetím a čtvrtém kroku hledají 

lidé komentáře a hodnocení zákazníků, kteří mají s produktem či službou zkušenosti. 

U spotřebních produktů a techniky do 2 500 Kč tento postup platí. U dražší techniky 

je však mnohem častější než u jiných kategorií krok, kdy kupující konzultují koupi 

plánovaného výrobku v kruhu rodiny či se známými. Další kroky jsou stejné. 

Aktivity v prvním kroku jsou znázorněny v grafu číslo 12. Jde o nasčítaná procenta. 

Cesta předcházející nákupu byla mezi respondenty velmi různorodá. V prvních 

krocích zcela převládaly vyhledávače, porovnávače cen a webové stránky výrobce. 

Typická cesta vede skrze vyhledávač. Ve druhém kroku jdou lidé buď na porovnávač 

cen anebo na webovou stránku výrobce. Ve třetím kroku také často vyhledávají 

komentáře zákazníků či recenze a testy. Tyto aktivity jsou nejčastější a lze říci, že to 

také nejpravděpodobněji vedou k nákupu zboží. V dalších krocích se respondenti 

rozcházeli. Málokdo při nákupu provede více než pět kroků.  
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Z dalších možností lidé uváděli snad jen osobní vyzkoušení výrobku 

u někoho, kde jej již má. Mezi jednotlivými aktivitami lidé uvedli, že vždy používají 

stránky výrobců produktu a samozřejmě vlastní zkušenosti z předchozího nákupu. 

„Používám často“ bylo nejvíce zaškrtnuto u kategorií „recenze a testy na internetu“ 

a „vlastní zkušenost z předchozího nákupu“. Za nimi se vyskytly „www stránky 

výrobce produktu“, „porovnávače cen“ a „diskuze a komentáře na specializovaných 

webových stránkách věnovaných danému typu výrobků, služeb“. V kategorii 

„využívám občas“ lidé uvedli především využití tištěných katalogů výrobců 

a prodejců. Výjimečně lidé používají reklamu, recenze v tisku nebo televizi, nabídky, 

které dostávají e-mailem a informace z telefonické linky prodejce či výrobce. 

Nejčastěji lidé vůbec nezískávají informace prostřednictvím specializovaných skupin 

na sociálních sítích. Nákupní cesta je znázorněna v obrázku číslo 2. Je zde uvedeno 

také procento, kolik z respondentů se daného kroku zúčastní. 
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Obrázek č. 2: Kroky nákupu 

 

Zdroj: GroupM 

 

Nejdůležitější jsou tedy informace z www stránek výrobců či prodejců 

a vlastní zkušenosti z předchozích nákupů. Vlastní zkušenosti jsou pro ně navíc zcela 

důvěryhodné. Mezi důvěryhodné zdroje informací řadí také porovnávače cen, 

doporučení rodiny, přátel a známých, kamenný obchod (ohmatání výrobku) 

či recenze a testy na internetu. Za nedůvěryhodné považují reklamu, specializované 

skupiny na sociálních sítích a infolinky. Po e-shopech lidé na internetu nejčastěji za 

účelem koupě výrobku z preferované kategorie, používají vyhledávače a srovnávače 

cen a za nimi recenze, diskuze a specializované weby. Nakolik lidé těmto zdrojům 

dat důvěřují je uvedeno v grafu číslo 13. 
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4.2.2 Jaké faktory jsou p ři tomto nakupování nejd ůležit ější?  

...Celý proces hledání, objednávka atd. trval jen 3 dny...(Zdenka)  

Teď momentálně hýřím dobrou náladou, jelikož jsem si dopřála menší luxus 

a nezbývá než doufat, že objednávka dorazí :) ...  (Catherine) 

...Kde nakupuji mi je úplně jedno. Ani si neukládám adresy i obchodů. Vždy 

jdu po nejnižší ceně a důvěryhodném prodejci.... (Ota) 

...Značka výrobku je pro mě důležitá - vlastní zkušenost, zkušenost okolí, 

servis, reklamace, tedy komentáře na webu. Reklamu vnímám podružně a u myčky 

nehrála roli žádnou. (Zdenka)  

Nejlepší reklamu této bance udělala stejně nejvíc moje bývalá spolužačka se 

střední školy, která mi potvrdila informace, které jsem se dočetla na jejich webu 

a poskytla i informace nové. Doporučení kamaráda, známého nebo rodiny má pro 

mě největší cenu. (Hanka)  

 

Jaký celkový vztah mají lidé k nakupování na internetu a co si o něm myslí 

vyjadřuje níže tabulka č. 3. Jsou v ní sestupně seřazeny výroky, s nimiž se dotázaní 

zcela ztotožňovali. Lze říci, že většina dotázaných na internetu využívá možnosti 

pohodlně srovnat ceny. Ať už použitím vyhledávačů anebo návštěvou více různých 

e-shopů. U dražšího zboží vybírají déle. Přes dvě pětiny respondentů si ověřuje 

důvěryhodnost e-shopu. 68 % lidí se přiklonilo k tvrzení, že výrobcům známých 

značek je ochotno připlatit si více. Na e-shopech si také hodně lidí prohlíží věci jen 

pro zábavu, když si nic nekoupí. E-shop zde tedy slouží spíše jako reklama nebo 

zdroj informací. Většina také nakupuje věci jen v případě, že je potřebuje. Mnoho 

lidí cítí radostné vzrušení při očekávání zásilky. To může být jeden z důvodů 

oblíbenosti nakupování na internetu, který si lidé vědomě nepřiznají. Co si však 

většina přizná je, že nakupování na internetu je pro ně zábava. Většina také souhlasí 

s tvrzením, že se jim nechce měnit rozhodnutí, vyberou-li si konkrétní výrobek 
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v konkrétním e-shopu, a také že kupují jen to, co měli původně v plánu. V případě 

opakovaného nákupu na internetu chodí najisto a nehledají alternativy. Lidem vadí, 

pokud e-shop nemá sofistikované nástroje (lupa, 3D zobrazení, porovnání 

parametrů,…). Lidé se řídí při výběru hlavně nejnižší cenou. 22 % respondentů 

s tímto tvrzením zcela souhlasilo a jen pouhých 8 % to zamítlo. S tvrzením „Bojím 

se nakupovat na internetu drahé věci“ byla situace vyrovnaná. Lidé se s tímto 

tvrzením neztotožňovali a ani ho nepopírali. Více lidí souhlasilo, že bývají nervózní 

z toho, že si nemohu produkt osobně prohlédnout a chodí se podívat i do kamenného 

obchodu. Dotázaní popřeli, že by se nechali zlákat akcemi, výhodnými nabídkami 

a slevami. Málo lidí potvrdilo, že nakupováním na internetu tráví jen nezbytné 

množství času. Zajímavé, avšak vzhledem k výběru respondentů logické, je zjištění, 

že většina lidí nemá obavy z bezpečnosti nakupování na internetu a možnosti 

zneužití osobních údajů. Spíše byli v odpovědích neutrální. Jen 6 % respondentů 

nakupuje na internetu téměř všechno a 16 % s tímto tvrzením spíše souhlasilo. Pouhá 

4 % zcela (a 11 % víceméně) používají e-shopy k vyhledávání informací o zboží, 

které následně pořídí v kamenném obchodě. V tabulce č. 4 jsou v řádkových 

procentech vyjádřeny souhlasy s vybranými tvrzeními: 

 

Tabulka č. 2: Postoje lidí k nakupování na internetu (absolutní souhlas v procentech, 

výběr) 

Než nakoupím, musím se přesvědčit, že jsem vybral(a) dobře - podívám se ještě do dalších e-shopů nebo využiji porovnávače cen.
60

V případě vyšší částky za výrobek či službu trávím vybíráním na internetu více času. 54

Před nákupem si ověřuji důvěryhodnost e-shopu. 42

Výrobcům známých značek věřím víc než neznámým značkám a jsem ochoten(na) si za ně připlatit. 30

I když si nic nekoupím, baví mě chodit na internet a prohlížet si věci v internetových obchodech. 29

Nakupuji, jen když něco nutně potřebuji. 28

Cítím radostné vzrušení, když očekávám zásilku z internetového obchodu. 27

Potom, co se rozhodnu pro konkrétní výrobek v konkrétním e-shopu, už se mi nechce měnit svoje rozhodnutí. 26

Koupím jen to, co jsem měl(a) původně v plánu. 25

Velmi mi vadí, pokud e-shop nemá sofistikovaé nástroje (jako je lupa, 3D zobrazení, porovnání parametrů apod). 24

Při výběru produktu se řídím hlavně nejnižší cenou. 22

V případě opakovaného nákupu na internetu chodím na jisto a nehledám alternativy. 21

Nakupování na internetu považuji za zábavu. 17

Bojím se nakupovat na internetu drahé věci. 14

Jsem nervózní z toho, že si nemohu produkt osobně prohlédnout, proto je-li to možné, zajdu se radši podívat i do kamenného obchodu. 14

Často se náchám zlákat výhodnými nabídkami, akcemi a slevami. 13

V případě výhodné nabídky (sleva, akce) často nakoupím, i když jsem to původně neměl(a) v plánu. 8

Nakupováním na internetu nestrávím ani o minutu déle, než je nezbytně nutné. 8

Mám velké obavy z bezpečnosti nakupování na internetu a možnosti zneužití osobních údajů. 7

Na internetu  nakupuji téměř všechno. 6

Většinou neskončím u původního výrobku, ale koupím něco jiného. 4

Na internetu si jen vyhledávám informace o produktu a následně si ho koupím v kamenném obchodě. 4

S nakupováním na internetu mám jen velmi málo zkušeností. 3

procento lidí, kte ří odpov ěděli "úpln ě to na m ě sedí"
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94 % lidí dává přednost e-shopovým stránkám v českém jazyce. Za nimi 

se okolo 5,5 % pohybují stránky anglické a slovenské. Ostatní jazyky se pohybují 

pod jedním procentem (německé 0,8 %, francouzské 0,5 %, ruské a italské 0,4 %, 

ostatní 0,7 %). Lze očekávat, že nakupující na internetu s nákupem na e-shopech 

mají spíše pozitivní zkušenosti. 44 % uvedlo, že se nesetkali s ničím, s čím by byli 

při nakupování na e-shopech nespokojeni. Nejvíce nespokojených (28 %) uvedlo, 

že prodejce nebyl schopen dodat výrobek ve stanoveném termínu. 16 % se dobře 

neorientovalo na stránkách e-shopu a podobně tomu bylo s předběžnou komunikací 

o stavu objednávky. 13 % nebylo spokojeno s kvalitou výrobku, a taktéž mělo 

problém s reklamací. 11 % se nelíbila neochota zaměstnanců řešit vzniklé problémy 

a 9 % nedostatečné informace o vadách a rizicích výrobku/služby. Problém 

s výměnou výrobku a problém s vrácením peněz mělo okolo 8 % dotázaných. Pouhá 

4 % respondentů uvedla, že náklady na dopravu byly vyšší, než bylo předpokládáno 

a jen 3 % se setkala se situací, kdy výsledná cena byla vyšší, než bylo deklarováno. 

Někteří lidé si také stěžovali na zboží poničené transportem (chyba dopravce, obalu), 

nedostatečnou dokumentaci (faktura, manuál), nemožnost platit kartou a vyzvednout 

si zboží osobně, na špatnou komunikaci (zboží je vyprodáno, upřesnění času dodání, 

zatajování důležitých informací – např. že náplně jsou velmi drahé a nedostupné, 

dodavatel nekomunikuje), často dokonce na nedodání zboží nebo dodání jiného 

výrobku (problém s placením dopravy navíc).  

V tom, jaký produkt by lidé nikdy nekoupili na internetu, jasně vedou 

potraviny (produkty, které se rychle kazí nebo jsou křehké). Dále to je obuv, oblečení 

(spodní prádlo, obnošené věci) a drahé výrobky (auta, šperky, drahé kovy, dům, 

hypotéka, umělecká díla). Zmíněny byly také léky, rostliny, zvířata, nábytek, sázky, 

dovolená. Často byla překvapivě zmíněná také elektronika, tedy jedna z oblíbených 

položek e-shopů. Jednalo se například o použitou elektroniku či auto. Zmíněny byly 

také erotické služby a pomůcky. Také by si lidé nekupovali levné věci (hygienické 

potřeby). Jeden z respondentů by si zde nikdy nekoupil zážitek, jiný bramborový 

salát a jiný zase loď. Dva respondenti by nikdy na internetu nekoupili manželku. 

Někteří lidé by zde nesjednávali finanční služby (půjčky, pojištění). Celkově tedy 

věci kazící se, křehké, věci, které je lepší fyzicky vyzkoušet, levné spotřební zboží 

a drahé zboží. Nejvíce dotázaných uvedlo jako limit 3 000 Kč. Problémem byla 

nejčastěji nedůvěra. Dále nemožnost si produkt vyzkoušet.  
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Lidé by ocenili on-line poradce, více možností platby (převodem, SMS, 

široké využívání placení přes internet, osobní vyzvednutí v prodejně, PayPal), záruky 

(zabezpečení platebních karet bankami, „možnost platit přes nějakou záruční 

společnost, kdy v případě vadného výrobku by tato společnost blokovala peníze do té 

doby, než by byl spor vyřešen“, „100 % záruka spokojenosti po dobu jednoho měsíce 

i po použití výrobku“, dohled České obchodní inspekce, 3D technologie a co nejvíce 

detailů (ne cena na vyžádání, recenze uživatelů), rychlost (webu i dopravy), 

informovanost o dodávce. Přehlednost (zřetelná cena dopravy) a svižnou komunikaci 

(určit si termín dodávky). Zmíněna byla větší kontrola padělků. Doporučeno bylo 

parametrizování, sjednocené velikosti oblečení, vytvoření webu se seznamem 

pochybných e-shopů a srovnávače cen všech e-shopů. Samozřejmě mnoho lidí 

uvedlo snížení cen a také levnější přepravu a širší výběr. Také byla navržena 

snadnější reklamace v nejbližší pobočce. Některým chybí e-shop s potravinami. Lidé 

chtějí solidnost, vyšší diskrétnost, hudební podkreslení a dárky. Na otázku, zda znají 

nějaký trik zvyšující efektivitu či komfort zákazníka při nakupování na internetu 

respondenti odpovídali spíše doporučeními. Uváděli, že mají rádi přehledné stránky, 

e-shopy s pamětí poslední návštěvy e-shopu. Doporučovali poskytnout možnost 

obdržení dárku, bonusu či dopravy zdarma. Také pozitivně hodnotili použití on-line 

chatů, registrace na stránkách, členství, záruky. Doporučili používat vyhledávač 

Google namísto specializovaných vyhledávačů zboží. Jedním z typů bylo také u 

oblečení či obuvi objednat zboží ve více velikostech a nevyhovující vrátit. Někteří 

doporučili nákup v práci, aby ušetřili čas doma. Také doporučovali trpělivost „Jasně, 

kafe a nohy na stole přece“. 

Jedním z nejpřekvapivějších výsledků výzkumu se týká lidí, kteří 

si objednávají tentýž výrobek ve více e-shopech a čekají, který bude doručen 

nejdříve. Je jich 15 %. 7 % lidí objednává výrobek vícekrát v tomtéž e-shopu, 4 % ve 

dvou, 2,3 % ve třech. 0,4 % respondentů přiznalo, že průměrně si nechávají poslat 

výrobek i z více než ze šesti obchodů. 18% nákupčích o tomto postupu do budoucna 

uvažuje. 67 % lidí to odmítá.  
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4.2.3 Jaká je typologie nákup čích na internetu?  

K reklamě - pokud zaznamenám reklamu a něčím mě osloví, tak stejně jdu do 

kamenného obchodu, kde chci vůni vyzkoušet, a pak se rozhodnu, jestli koupím, či ne. 

(snowgirl.cz) 

Pomocí faktorové a skupinkové analýzy byly získány skupiny nákupčích. 

Podle toho, kde hledají informace, byli rozlišeni na: 

1. Recenze, testy, komentáře 

2. Přímé informace 

3. Kamenný obchod 

4. Předchozí zkušenost 

5. Masmédia 

 

Tabulka č. 5: Skupiny e-shopperů 

1 2 3 4 5

recenze a testy na internetu 0,80 -0,09 -0,01 0,10 0,22
diskuze a komentáře na spec. webových stránkach věnovaných 
danému typu výrobků, služeb 0,75 0,01 0,02 0,13 0,20
porovnávače cen 0,64 0,22 0,14 -0,01 -0,30
informace z telefonické linky prodejce či výrobce 0,03 0,75 0,15 -0,13 0,13
nabídky, které dostávám e-mailem 0,00 0,74 0,00 0,17 0,10
prostřednictvím specializovaných skupin na sociálních sítích 0,18 0,57 0,15 0,22 0,07
tištěný katalog výrobců, prodejců -0,16 0,43 0,31 0,17 0,36
kamenný obchod - ohmatání výrobku 0,11 0,10 0,84 0,11 0,03
kamenný obchod - rozhovor s prodejcem 0,03 0,18 0,83 0,00 0,12
vlastní_zkušenost_z_předchozích_nákupů -0,03 -0,10 0,18 0,76 0,04
v oblíbeném e-shopu 0,06 0,24 -0,14 0,69 -0,02
doporučení od přátel/známých/rodiny 0,04 0,14 0,31 0,53 0,12
www stránky výrobců produktu 0,27 0,07 -0,07 0,45 0,14
reklama (TV, bannery, bilboardy, letáky ….) -0,08 0,39 0,14 0,08 0,58
články v časopisech, novinách, webových stránkach 0,21 0,10 -0,01 0,13 0,76
recenze a testy v tisku nebo v televizi 0,44 0,10 0,21 0,01 0,58  

 

V grafu číslo 14 jsou znázorněny tyto skupinky podle toho, kde vyhledávají 

informace. 
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Graf č. 14: Skupiny podle vyhledávání informací 

 Zdroj: Group M 

 

 

Recenze, testy, komentáře 

Jako mí kolegové z blogu při koupi značkového zboží nejdříve juknu na 

stránky distributora, výrobce a přečtu si info o výrobku, navíc studuji na webu 

časopis Test i jiná srovnání výrobků dle parametrů a když si vyberu konkrétní věc, 

tak ji hledám přes vyhledávač nejlevněji a aby byla dostupná poštou nebo osobně. 

Pokud mi nějaký e-shop službami, cenou a přehledností vyhovuje, volím ten. 

(Zdenka)  

Respondenty bylo možné rozdělit do pěti skupin. První skupinou podle zdrojů 

informací jsou lidé, kteří vyhledávají recenze, testy, komentáře či porovnávače cen. 

Zde převládají ženy. Respondenti měli 15 až 24 let nebo 35 až 44 let. Málo jich bylo 

nad 55 let. S věkem souvisí také fakt, že tito lidé mají nižší dokončené vzdělání – 

základní anebo jsou vyučení. Vysokoškoláků je málo. Jako všichni další považují pro 

nákup na internetu nejvhodnější služby (jízdenky, vstupenky, jsou flexibilnější a mají 

větší přehled v možnostech, co jde koupit na internetu). Za půl roku utrácí různě, 
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zhruba jednou měsíčně. Platí nejčastěji prostřednictvím vlastního účtu v platebním 

systému. Platbou na pobočce při osobním převzetí platí málo.  

 

 

Přímé informace 

U několika značek sleduju pravidelně aktuální nabídku a přehled výrobků 

se všemi potřebnými informacemi a nechám si na svůj mail zasílat i jejich newsletter, 

aby mi neutekla nějaká novinka nebo zajímavá nabídka. (Hanka)  

Druhou skupinou jsou nákupčí, kteří preferují přímé informace. To znamená, 

že aktivně využívají informačních telefonních linek prodejců či výrobců, dostávají 

nabídky mailem, jsou členy skupin v sociálních sítích, také si prohlížejí katalogy 

a jsou vnímaví vůči venkovní reklamě. Je mezi nimi mnohem více mužů, nejčastěji 

ve věku kolem třiceti nebo padesáti let. V této skupině dominují vysokoškoláci. Tito 

lidé často nakupují na internetu služby. Jejich půlroční útraty se pohybují nad hranicí 

10 000 Kč, mnoho z nich dokonce nakupuje nad 25 000 Kč. Nakupují zhruba jednou 

za jeden až dva měsíce. Platí obvykle platební kartou přes internet. Prostřednictvím 

vlastního účtu v platebním systému nakupují neradi.  

 

 

Kamenný obchod 

... Prostě není nad to přijít do kamenného obchodu, osahat si to 

 a vyzkoušet si to... (David)  

Třetí skupinou jsou ti, kteří preferují ohmatání výrobku v kamenném 

obchodě, promluví si s prodejcem, nastudují si katalog, dají na doporučení známých 

či rodiny. Častěji to jsou muži. Věkově se tito zákazníci pohybují mezi 35 a 44 lety, 

ale naprosto nejvíce jich je nad 55 let. Vzdělání u nich nehraje roli. Myslí si, že pro 

nákup na internetu se nejvíce hodí služby. V ostatních produktových kategoriích 

nakupují stejně často. Zvláštní u této skupiny je to, že jejich nejčastější půlroční 

útrata je buď do 1 000 Kč anebo nad 25 000 Kč. Nejméně nakupují mezi 

10 000 a 15 000 Kč. Obvykle platí platební kartou přes internet. 
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Předchozí zkušenost 

Mám některé oblíbené, které mám v počítači uložené. Se kterými jsem neměla 

dobré zkušenosti (třeba nedodali návod k použití, dodali zboží pozdě apod.), tak na ty 

většinou už znovu nejdu a vyhledám si jiný nebo si nechám poradit od známých. 

(Petra)  

Další skupinou jsou lidé, pro které je typické, že dají na předchozí zkušenost 

z nákupů, chodí do oblíbeného e-shopu, poslouchají rady rodiny a známých a studují 

stránky výrobců. Je mezi nimi opět více žen. Je mezi nimi nejvíce nákupčích nad 55 

let, ale hned za nimi jsou mladí lidé do 25 let. Mezi 35 a 44 lety je respondentů 

nejméně. Obvykle mají nižší vzdělání – základní. Často také mají vyšší dokončené 

vzdělání, což svědčí o tom, že v této skupině budou studenti vysokých škol. Ovšem 

vystudovaných vysokoškoláků je nejméně. Tito lidé nakupují spotřební zboží a utrácí 

do 1 000 Kč za půl roku. Neradi nakupují větší nebo dražší spotřební elektroniku a 

bílou techniku nad 5000 Kč. Nakupují spíše častěji, jednou za dva měsíce. Platební 

kartou přes internet platí nejméně.  

 

 

Masmédia 

Rozhodně při koupi značkového zboží nejprve navštívím oficiální web 

výrobce. Přečtu si o zboží vše potřebné, podívám se na cenu, barevné variace 

a navštívím jejich e-shop, případně jimi e-shop doporučovaný…Většinou ale mají 

oficiální stránky výrobce více barevných variací a velikostí, proto raději volím nákup 

u nich. (Martina) 

Lidé, kteří nejvíce sledují masmédia čtou katalogy výrobců a prodejců, 

sledují televizi, čtou noviny, časopisy a webové stránky. Všímají si venkovní 

reklamy. Mezi těmito dotázanými hrál velkou roli rozdíl ve vzdělání. Bylo mezi nimi 

nejvíce vysokoškolsky vzdělaných, dále lidí s maturitou. Lidí s nižším vzděláním 
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bylo méně. Nejčastěji mezi 25 a 44 lety. Nejméně bylo lidí nad 55 let. Tito lidé 

nejčastěji na internetu kupují spotřební elektroniku a bílou techniku nad 5 000 Kč. 

Velmi málo nakupují spotřební zboží. Jejich půlroční útraty se pohybují mezi 10 000 

a 15 000 Kč. Platí většinou na pobočce při osobním převzetí nebo prostřednictvím 

vlastního účtu v platebním systému (např. PayPal, Pay Sec...).  

 

Mezi lidmi z „masmédií“ jsou lidé spíše mladší, vzdělaní, nakupují levnější 

i dražší elektroniku a spotřebiče. Za půl roku utrácí kolem 10 000 Kč, tedy průměrně. 

Platí při osobním převzetí nebo prostřednictvím vlastního účtu v platebním systému.  

Mezi „přímými informacemi“ je mnohem více mužů. Nejvíce vysokoškoláků, 

málo lidí se základním vzděláním. Nejvíce kupují služby, málo spotřební zboží. 

Utrácí více než ostatní. Platební kartou přes internet platí rádi, prostřednictvím účtů 

v platebních systémech neradi.  

„Kamenný obchod“ jsou spíše muži než ženy. Nejvíce nad 55 let a nejméně 

pod 24 let. S vyšším vzděláním roste jejich počet (ale jen lehce). Preferují služby, 

méně nakupují spotřební zboží. V utrácení jdou do extrémů, buď nakupují do 1 000 

Kč anebo nad 25 000 Kč. Nejméně v rozmezí 10 000 až 15 000 Kč. I v tom, jak často 

nakupují, jsou nevyvážení. Častěji za poslední týden a za poslední půlrok. Nejméně 

za poslední dva měsíce. Rádi platí kartou, neradi bankovním převodem a při osobním 

převzetí.  

„Recenze a komentáře“ jsou spíš ženy, mladší, méně vzdělaní. Nakupují 

služby, nenakupují větší zboží nad 5 000 Kč. Nemají rádi platbu při osobním 

převzetí, upřednostňují platbu z vlastního účtu v platebním systému.  

„Předchozí zkušenost“ jsou ženy, mladí nebo starší, ne mezi 25 a 44 lety. 

Vzdělání lehce nižší. Naprosto nejradši kupují spotřební zboží (kosmetiku). Utrácí 

málo. Neradi platí platební kartou. Vůbec neužívají vlastního účtu v platebním 

systému. 

Nepopulární ve všech skupinách je platba přes SMS a na splátky.  

Vlastní účet v platebních systémech mají rádi hlavně „recenze a komentáře“. 

Nemají je rádi „přímé informace“. Platební kartou přes internet rádi platí „přímé 

informace“ a „kamenný obchod“. Neradi „předchozí zkušenost“. Osobní převzetí 

mají rádi jen „masmédia“. Nemají je rádi „recenze a komentáře“. Na dobírku platí 

všichni průměrně často.  
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Hodně utrácí „kamenný obchod“ a „přímé informace“. Málo utrácí 

„předchozí zkušenost“. Zbytek utrácí vyrovnaně. Služby rádi nakupují „recenze 

a komentáře“, „přímé informace“ a „kamenný obchod“. Spotřební zboží, kosmetiku 

apod. nakupují „předchozí zkušenost“. „Masmédia“ nakupují elektroniku. 

Nejméně vzdělaní jsou „recenze a testy“, nejvíce „přímé informace“. 

Nejstarší jsou „kamenný obchod“ a nejmladší „recenze a komentáře“.  

 

Jednají lidé racionálně? 

Lidé se chovají racionálně. Jde jim především o nízkou cenu. To hovoří ve 

prospěch utilitarismu či teorie racionální volby. Přesto lze říci, že to nevyvrací teorii 

okázalé spotřeby. Podle ní jsou to především lidé z nižších sociálních vrstev, kteří se 

chtějí včlenit mezi vrstvy vyšší. V tomto případě je nákup na internetu možností, jak 

si koupit „luxusní“ zboží za dostupné ceny.  

 

Faktorová analýza vybrala také čtyři faktory, které vysvětlují, které zdroje 

informací jsou pro lidi nejdůvěryhodnější. V tabulce číslo 5 lze vidět, že první 

skupina věří nabídkám z internetu, druhá preferuje názory druhých, třetí věří 

kamenné prodejně a čtvrtá skupina dá na předchozí zkušenosti. 

 

Tabulka č. 5: Faktory k výběru podle důvěryhodnosti 

1 2 3 4

nabídky, které dostávám e-mailem 0,75 0,04 -0,10 0,21
reklama (TV, bannery, bilboardy, letáky ….) 0,73 0,04 0,05 0,03
informace z telefonické linky prodejce či výrobce 0,63 0,07 0,36 -0,17
tištěný katalog výrobců, prodejců 0,61 0,01 0,30 0,13
prostřednictvím specializovaných skupin na sociálních sítích 0,53 0,35 0,00 0,00
recenze a testy na internetu 0,03 0,84 0,02 0,08
diskuze a komentáře na spec. webových stránkach 
věnovaných danému typu výrobků, služeb 0,02 0,78 0,05 0,15
recenze a testy v tisku nebo v televizi 0,22 0,73 0,19 -0,10
kamenný obchod - rozhovor s prodejcem 0,24 0,04 0,83 0,03
kamenný obchod - ohmatání výrobku -0,01 0,17 0,82 0,22
v oblíbeném e-shopu 0,28 0,06 -0,03 0,79
vlastní zkušenost z předchozích nákupů -0,09 0,08 0,30 0,77  

 

Faktorovou analýzou bylo možné získat šest skupin nákupčích podle míry 

a formy racionality. První skupina respondentů byli tzv. nízkocenoví. Baví je na 

internetu nákup levného zboží. Odpověděli, že většinou neskončí u původního 
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výrobku, ale koupí i něco jiného. Často se nechají zlákat slevami a akcemi, při nichž 

často odbočí od plánované koupě a koupí si něco jiného. Druhou skupinou byli 

nedůvěřiví lidé. Říkali, že na internetu vyhledávají informace o produktu, a následně 

si ho koupí v kamenném obchodě. S nakupováním na internetu mají málo zkušeností. 

Jsou nervózní z toho, že si nemohou produkt osobně prohlédnout, proto je-li to 

možné, zajdou se radši podívat i do kamenného obchodu. Bojí se na internetu 

nakupovat drahé věci a mají velké obavy z bezpečnosti nakupování na internetu 

a možnosti zneužití osobních údajů. Na internetu nenakupují téměř nic. Opakem jim 

jsou lidé, které nakupováni na internetu baví. Rozhodnou-li se pro konkrétní výrobek 

v konkrétním e-shopu, nechtějí měnit svoje rozhodnutí. Tito lidé cítí radostné 

vzrušení, když očekávají zásilku z internetového obchodu. I když si nic nekoupí, baví 

je chodit na internet a prohlížet si věci v internetových obchodech. Nakupování na 

internetu považují za zábavu. Čtvrtá skupina jsou lidé, kteří důkladně vybírají, co si 

koupí. V případě vyšší částky za výrobek či službu tráví vybíráním na internetu více 

času. Než nakoupí, musí se přesvědčit, že vybrali dobře – podívají se ještě do dalších 

e-shopů nebo využijí porovnávače cen. Před nákupem si ověřují důvěryhodnost e-

 shopu. Vadí jim, když e-shop nemá sofistikované nástroje (jako je lupa, 3D 

zobrazení, porovnání parametrů apod.). Pátou skupinu tvoří nákupčí efektivní. Při 

výběru produktu se řídí nejnižší cenou. Nakupují, jen když něco nutně potřebují. 

Koupí jen to, co měli původně v plánu. Nakupováním na internetu nestráví ani 

o minutu déle, než je nezbytně nutné. Poslední, šestou skupinou jsou lidé, kteří dají 

na zkušenost. V případě opakovaného nákupu na internetu chodí na jisto a nehledají 

alternativy. Výrobcům známých značek věří víc než neznámým značkám a jsou 

ochotni si za ně připlatit. Tato skupina nejméně hledí na cenu.  

Lze říci, že všechny skupiny uvažují racionálně. První využije možnosti 

koupit i věc, kterou původně nechtěli, ale tím mohou ušetřit čas v budoucnu. Druhá 

skupina minimalizuje riziko nákupu v internetové prodejně. Třetí skupina má 

nejvyšší šanci, že si koupí něco „in“ a navíc mají zábavu. Ve čtvrté skupině lidé 

ušetří více peněz, mají jistotu, ale stráví výběrem více času. V páté skupině lidé šetří 

čas a hlavně peníze. Podle teorie utilitarismu jsou to „nejefektivnější“ jedinci. 

V šesté skupině si lidé připlatí, ale neriskují. V tabulce číslo 6 jsou výsledky 

faktorové analýzy, v níž lze vidět šest skupin nákupčích. 
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Tabulka č. 6: Nakupující podle přístupu 
1 2 3 4 5 6

V případě výhodné nabídky (sleva, akce) často nakoupím, i když jsem to původně neměl(a) v plánu. 0,78 0,01 0,12 0,01 -0,20 0,11
Často se náchám zlákat výhodnými nabídkami, akcemi a slevami. 0,72 -0,02 0,17 0,07 -0,01 -0,08
Většinou neskončím u původního výrobku, ale koupím něco jiného. 0,57 0,16 0,11 -0,02 0,04 0,04
Mám velké obavy z bezpečnosti nakupování na internetu a možnosti zneužití osobních údajů. 0,07 0,71 -0,02 0,12 0,04 0,05
Bojím se nakupovat na internetu drahé věci. 0,06 0,67 0,08 0,02 0,07 0,02
S nakupováním na internetu mám jen velmi málo zkušeností. -0,06 0,64 -0,06 -0,12 0,15 -0,02
Jsem nervózní z toho, že si nemohu produkt osobně prohlédnout, proto je-li to možné, zajdu se 
radši podívat i do kamenného obchodu. 0,03 0,56 -0,10 0,30 -0,11 -0,04
Na internetu si jen vyhledávám informace o produktu a následně si ho koupím v kamenném 
obchodě. 0,09 0,55 0,02 -0,08 0,10 -0,01
I když si nic nekoupím, baví mě chodit na internet a prohlížet si věci v internetových obchodech. 0,19 0,13 0,72 0,08 -0,13 -0,01
Nakupování na internetu považuji za zábavu. 0,27 -0,22 0,71 0,02 -0,05 0,03
Cítím radostné vzrušení, když očekávám zásilku z internetového obchodu. 0,30 -0,06 0,64 0,10 -0,03 0,05
Potom, co se rozhodnu pro konkrétní výrobek v konkrétním e-shopu, už se mi nechce měnit svoje 
rozhodnutí. -0,04 0,06 0,41 -0,10 0,29 0,38
Než nakoupím, musím se přesvědčit, že jsem vybral(a) dobře - podívám se ještě do dalších e-
shopů nebo využiji porovnávače cen. 0,01 -0,06 -0,05 0,79 0,12 -0,15
V případě vyšší částky za výrobek či službu trávím vybíráním na internetu více času. 0,08 -0,05 0,07 0,76 0,05 0,03
Před nákupem si ověřuji důvěryhodnost e-shopu. -0,08 0,10 0,10 0,48 0,12 0,33
Velmi mi vadí, pokud e-shop nemá sofistikovaé nástroje (jako je lupa, 3D zobrazení, porovnání 
parametrů apod). -0,04 0,23 0,23 0,40 -0,08 0,17
Nakupuji, jen když něco nutně potřebuji. -0,32 0,07 -0,10 0,19 0,60 0,07
Koupím jen to, co jsem měl(a) původně v plánu. -0,47 0,09 -0,12 0,12 0,60 0,09
Nakupováním na internetu nestrávím ani o minutu déle, než je nezbytně nutné. -0,02 0,24 -0,44 -0,11 0,54 0,25
Při výběru produktu se řídím hlavně nejnižší cenou. 0,36 0,12 0,19 0,18 0,52 -0,36
V případě opakovaného nákupu na internetu chodím na jisto a nehledám alternativy. 0,16 -0,02 0,09 -0,09 0,16 0,72
Výrobcům známých značek věřím víc než neznámým značkám a jsem ochoten(na) si za ně připlatit. 0,02 -0,03 -0,07 0,30 -0,11 0,68
Na internetu  nakupuji téměř všechno. 0,39 -0,48 0,25 0,04 0,11 0,05  

 

V teoretické části práce byly zmíněny také segmentace podle preferencí 

spotřebitelů. Podle barevné typologie by se zde našly tři skupiny lidí. Analytičtí 

(modří) by byli zasaženi prvním faktorem. Mají rádi kvalitně popsané technické 

informace o produktu, detailnější vyhledávání, srovnávání, propracovaný web 

a širokou nabídku produktů. Druhý a třetí faktor by vystihoval skupinu zelených, 

přátelských a společenských lidí. Mají rádi komunikaci, komentáře dalších uživatelů, 

zelené linky, sociální sítě a podobně. Červení, emocionální lidé, by zde nebyli. 

Poslední skupinou by byli spořiví, kteří se objevují snad ve všech typologiích 

a segmentacích. Tito cenově orientovaní lidé chtějí dopravu zdarma a nízké ceny.  

V tabulce číslo 7 jsou zobrazeny výsledky faktorové analýzy z otázky „Při 

rozhodovaní o nákupu zboží nebo služby ... do jaké míry jsou pro Vás důležité 

následující faktory?“ 
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Tabulka č. 7: Nakupující podle důležitosti faktorů při rozhodování 

1 2 3 4

kvalitně popsané technické informace o produktu 0,77 -0,10 0,16 0,12
dobrá struktura vyhledávání (podle různých parametrů, filtry,..) 0,75 -0,01 0,13 0,04
možnost srovnání parametrů produktů 0,70 0,05 0,21 0,10
kvalitní zobrazení produktu (foto, lupa, otočení v prostoru, změna barvy,…) 0,69 0,17 0,13 0,12
široká nabídka produktů 0,59 0,25 0,05 0,17
přítomnost na sociálních sítích (facebook, twitter, ..) -0,02 0,79 0,13 0,06
reklama v médiích -0,02 0,78 0,17 0,13
rozesílání informačních e-mailů o speciálních nabídek (newslettery) 0,08 0,78 0,09 0,08
přítomnost zelené linky, možnosti se zeptat 0,31 0,55 0,09 0,02
přítomnost zákaznického hodnocení a uživatelských komentářů 0,20 0,15 0,86 0,08
přítomnost odborných diskusních fór a profesionálních referencí 0,22 0,12 0,82 -0,02
hodnocení uživatelů 0,15 0,18 0,74 0,17
nejlevnější ceny 0,15 0,08 0,09 0,83
doprava zadarmo 0,19 0,14 0,08 0,80  

 

Ze všech analýz vyšlo najevo, že existují podobné skupiny spotřebitelů. 

Vytváření typologií a segmentace trhu má své opodstatnění. Ve všech analýzách 

se vyskytli spotřebitelé, kteří dají na nízkou cenu a levnou dopravu, lidé, kteří 

potřebují osobní kontakt, lidé analytičtí, kteří vše nejdříve prozkoumají, či lidé 

emocionální, kterým činí nákup potěšení. 
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4.2.4 Shrnutí  

Já nakupuji tam, kde je zboží, které potřebuji, nejlevnější. Většinou si daný 

obchod prověřím telefonicky a už podle ochoty obchodníka se snažím rozpoznat, zda 

je obchod důvěryhodný. Zatím mě to vychází....Oblíbený obchod nemám. (Vašek) 

...Nemám žádný oblíbený on-line obchod. Co potřebuji většinou zadám do 

vyhledávače, a pak řeším jaký obchod vybrat. V rozhodování jaký obchod zvolit jsou 

cena, popis zboží, případná recenze, vzhled stránek, obchodní podmínky... (Martina)  

...Pokud něco kupuji přes internet, preferuji spíš převod peněz přes 

internetové bankovnictví. Na platbu kartou jsem zatím nějak nepřišel, ale jsem tomu 

otevřený, poněvadž i přes jistou hrozbu hackerů a podvodníků věřím více 

v zabezpečení, které je v dnešní době (aspoň myslím) na vysoké úrovni... (Martin)  

Zkoumány byly postuláty teorie racionální volby a teorie okázalé spotřeby. 

Lze říci, že lidé na internetu jednají racionálně, nakupují s cílem maximalizovat svůj 

užitek – získat nízkou cenu, ušetřit čas (například nákupem zboží, které není v jejich 

bydlišti dostupné v kamenných obchodech). Také se lidé zabývají otázkou 

bezpečnosti. Během rozhodování postupují velmi uvážlivě, internet jim umožňuje 

vyhledávat a porovnávat nejlevnější a nejkvalitnější zboží (vyhledávače, 

porovnávače, komentáře, zelené linky, …). Naprostá většina v prvních dvou krocích 

navštíví vyhledávač a porovnávač. To zvýší racionalitu nejen v tom, že nákupčí 

ušetří a získá nejlepší a nejširší informace, ale také ušetří čas, který by strávil natolik 

širokým srovnáváním. Časová úspora se netýká těch, kteří preferují nákup na 

internetu z toho důvodu, že mohou vybírat dlouho. Jen 53 % respondentů uvedlo, že 

jim vyhovuje rychlost nákupu na internetu. O co jsou lidé na internetu ochuzeni, jsou 

vjemy, mají z nákupu menší požitek a nemají pocit bezpečí.   

V kvantitativní části bylo prokázáno, že lidem způsob placení přes internet 

v přesné polovině vyhovuje. Internet má převahu oproti kamenné prodejně v oblasti 

informací, dostupnosti obchodu, výběru a pohodlí při nákupu. Kamenný obchod při 

procesu nákupu na internetu plní informační a výběrovou funkci. Nejčastěji při 

hledání informací slouží vyhledávače a porovnávače cen. Více než polovina 
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respondentů se dívá na webové stránky výrobce, hledá komentáře a hodnocení 

zákazníků, kteří mají s produktem či službou zkušenost a také hledají recenze a testy. 

Okolo 40 % respondentů uvedlo, že mluví o zboží s rodinou, přáteli či známými, 

chodí do svého oblíbeného e-shopu a hledá komentáře na diskusních fórech na 

stránkách věnovaných danému typu výrobků a služeb. Kolem 30 % lidí čte články 

v časopisech, novinách a webových stránkách a zkoumá hodnocení prodejců. 

Reklamu sleduje 15 % lidí. Pouhých 6 % respondentů zavolá na kontaktní číslo 

obchodu nebo výrobce. Lidé téměř vůbec nezískávají informace prostřednictvím 

specializovaných skupin na sociálních sítích. Málokdo při nákupu provede více než 

pět kroků. Nejdůvěryhodnější je vlastní zkušenost, lidé ale věří také porovnávačům, 

doporučením rodiny, přátel a známých, kamennému obchodu a recenzím a testům na 

internetu. Za nedůvěryhodné považují reklamu, sociální sítě a infolinky. Zde lze 

konstatovat, že lidé jednají racionálně, protože používají důvěryhodné zdroje 

informací tak, jak je vnímají. U dražšího zboží vybírají déle, dvě pětiny respondentů 

si ověřuje důvěryhodnost e-shopu. 68 % lidí se přiklonilo k tvrzení, že výrobcům 

známých značek je ochotno připlatit. Většina nakupuje věci jen v případě, že je 

potřebuje. Lidé mají rádi nástroje jako lupa a 3D zobrazení. Lidé se řídí při výběru 

hlavně nejnižší cenou. To všechno mluví ve prospěch racionality. Na e-shopech si 

ale také hodně lidí prohlíží věci jen pro zábavu, i když si nic nekoupí. E-shop zde 

slouží spíše jako reklama a zdroj informací. Mnoho lidí cítí radostné vzrušení při 

očekávání zásilky a považuje nakupování na internetu za zábavu. Většina nechce 

měnit rozhodnutí, vyberou-li si konkrétní výrobek v konkrétním e-shopu. Kupují jen 

to, co měli v plánu. V případě opakovaného nákupu na internetu chodí najisto 

a nehledají alternativy. Dotázaní popřeli, že by se nechali zlákat akcemi a slevami. 

Málo lidí potvrdilo, že nakupováním na internetu tráví jen nezbytné množství času. 

Většina lidí nemá obavy z bezpečnosti nakupování na internetu a možnosti zneužití 

osobních údajů. V kvalitativní části výzkumu lidé často hovořili o příjemném 

vyhnutí se kontaktu s nepříjemným prodavačem. Tyto odpovědi racionalitu 

nepotvrzují, ale ani nevyvracejí.  

Nakupující na internetu s nákupem na e-shopech mají spíše pozitivní 

zkušenosti. Téměř polovina uvedla, že se nesetkali s ničím, s čím by byli při 

nakupování na e-shopech nespokojeni. To se zdá být logické a racionální, stejně jako 

výběr produktů, které lidi nenakupují - levné spotřební zboží a drahé zboží. Lidé by 
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ocenili on-line poradce, více možností, záruky, kontroly padělků, seznam 

pochybných e-shopů, nové technologie, rychlost webu i dopravy, informovanost 

o dodávce, přehlednost a rychlou komunikaci. Mnoho lidí uvedlo snížení cen, 

levnější přepravu a širší výběr. Lidé chtějí solidnost, diskrétnost, pohodlí. V analýze 

vyšlo několik typologií spotřebitelů. Podle toho, jak a kde hledají informace, byly 

rozlišeny skupiny respondentů. Na ty, kteří preferují recenze, testy a komentáře, dále 

na ty, kteří mají rádi přímé informace, kteří preferují informace z kamenného 

obchodu, předchozí zkušenost, a poslední, kteří mají radši informace z masmédií. 

Čtyři faktory vysvětlují, které zdroje informací jsou pro lidi nejdůvěryhodnější. První 

skupina věří nabídkám z internetu, druhá preferuje názory druhých, třetí věří 

kamenné prodejně a čtvrtá skupina dá na předchozí zkušenosti. Vzniklo dále šest 

skupin nákupčích podle míry a formy racionality. První skupina respondentů byli tzv. 

nízkocenoví, druhá skupina byli nedůvěřiví lidé. Ve třetí skupině byli lidé, které 

nakupováni na internetu baví. Čtvrtá skupina jsou lidé, kteří důkladně vybírají, co si 

koupí. Pátou skupinu tvoří nákupčí efektivní a šestou jsou lidé, kteří dají na 

zkušenost.  

Lze říci, že všechny skupiny uvažují racionálně, což je popsáno níže, 

v závěru celé diplomové práce. 
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5 Závěr  

Práce popsala základní principy v nákupním chování lidí na internetu. 

Zabývala se teoriemi racionality a teorií omezené racionality. Cílem bylo říci, zda je 

nakupování na internetu racionální.  

Závěrem je, že lidé na internetu nakupují racionálně. Po prostudování 

sociologických, ekonomických a psychologických přístupů je ovšem jasné, že 

hranice racionality nejsou striktně vymezeny. Co se ekonomům jeví jako iracionální, 

může vysvětlit sociologie a psychologie. V analýze chování vyvstává problém 

měření, kdy sociologický výzkum měří postoje, zatímco opravdové motivy měří 

spíše výzkum psychologický. Všechny teorie se shodují v tom, že člověk, jedná-li 

racionálně, volí nejefektivnější variantu možného chování. Ať už získá přínos 

ekonomický, sociální či psychologický. Z tohoto širokého pohledu je jasné, že 

člověk ve většině případech svého jednání jedná racionálně, protože i nejhlubší 

emoce má jistý racionální základ, který ovšem v průběhu staletí svoji účelnost ztratil. 

Možná iracionalita může být v dnešní době způsobena příliš rychlým růstem 

technologií, zahlcením informacemi (informace jsou čím dál více a šířeji dostupné, 

ovšem zhoršuje se orientace v nich, člověk musí volit, kterými se bude řídit, které 

jsou důvěryhodné). Internet do nakupování vnáší prvek vyšší racionality ve svých 

nástrojích. Zároveň omezuje například vjemy, čímž se racionalita výběru snižuje.  

Výzkum ukázal, že lidé na internetu jednají racionálně, nakupují s cílem 

maximalizovat svůj užitek (získat nízkou cenu, ušetřit čas). Také se lidé zabývají 

otázkou bezpečnosti. Během rozhodování postupují uvážlivě, internet jim umožňuje 

vyhledávat a porovnávat nejlevnější a nejkvalitnější zboží. Časová úspora je pro 

některé lidi motivací, pro jiné je důležitá možnost rozhodování se bez stresu. Jen 

53 % respondentů uvedlo, že jim vyhovuje rychlost nákupu na internetu. Lidé 

postrádají vjemy a pocit bezpečí. Přesto se otázkou bezpečnosti zabývají. Při 

nakupováni na internetu mnozí pociťují menší požitek z nákupu, ale zároveň jiní 

z něj mají radost. V každém případě zde hrají role emoce, pro ekonomy iracionální. 

Internet má převahu v oblasti informací, dostupnosti, výběru a pohodlí. Kamenný 

obchod plní informační a výběrovou funkci pro on-line nákup. Nejčastěji při hledání 

informací slouží vyhledávače a porovnávače cen, dále webové stránky výrobce, 
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komentáře a hodnocení zkušených zákazníků, recenze a testy. Nejméně lidí sleduje 

reklamu, specializované skupiny na sociálních sítích a používá informační linky 

výrobce či e-shopu, které zároveň považují za nedůvěryhodné. Málokdo při nákupu 

provede více než pět kroků.  

Nejdůvěryhodnější je vlastní zkušenost, lidé věří porovnávačům cen, 

doporučením rodiny, přátel a známých, kamennému obchodu, recenzím a testům na 

internetu. U dražšího zboží vybírají déle. Lidé se řídí při výběru hlavně nejnižší 

cenou. Toto lze považovat za racionální jednání. Na e-shopech si ale také hodně lidí 

prohlíží věci jen pro zábavu, nebo cítí radostné vzrušení při očekávání zásilky. 

Kupují jen to, co měli v plánu, a nemění svá rozhodnutí, nehledají alternativy. Lidé 

popřeli, že by se nechali zlákat akcemi a slevami. Tato zjištění nepotvrzují a ani 

nevyvracejí racionalitu v jednání. Co ji však potvrzuje, je to, že lidé nenakupují levné 

spotřební zboží a drahé zboží. Lidé chtějí poradce, možnosti, záruky, kontroly, 

seznam pochybných e-shopů, nové technologie, rychlost webu i dopravy, 

informovanost o dodávce, přehlednost a rychlou komunikaci a samozřejmě nízké 

ceny, levnou přepravu, širší výběr, více slev.  

V práci byly vytvořeny typologie lidí. Podle používaných informací, které 

hrají roli při nákupu, existují skupiny lidí, kteří preferují recenze, testy a komentáře, 

kteří mají rádi přímé informace, kteří preferují informace z kamenného obchodu, 

kteří dají na předchozí zkušenost, a poslední, kteří mají radši informace z masmédií. 

Lidé se dělí podle toho, které faktory považují za nejdůvěryhodnější: První skupina 

věří nabídkám z internetu, druhá preferuje názory druhých, třetí věří kamenné 

prodejně a čtvrtá skupina dá na předchozí zkušenosti. Vzniklo dále šest skupin 

nákupčích podle míry a formy racionality. První skupina respondentů byli tzv. 

nízkocenoví, druhá skupina byli nedůvěřiví lidé. Ve třetí skupině by byli lidé, které 

nakupováni na internetu baví. Čtvrtá skupina jsou lidé, kteří důkladně vybírají, co si 

koupí. Pátou skupinu tvoří nákupčí efektivní a šestou jsou lidé, kteří dají na 

zkušenost.  

Lze říci, že všechny skupiny uvažují racionálně. První využijí možnosti 

koupit i věc, kterou původně nechtěli, ale tím mohou ušetřit čas v budoucnu. Druhá 

skupina minimalizuje riziko nákupu v internetové prodejně. Třetí skupina má 

nejvyšší šanci, že si koupí něco „in“ a navíc má zábavu. Ve čtvrté skupině lidé ušetří 

více peněz, mají jistotu, ale stráví výběrem více času. V páté skupině lidé šetří čas 
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a hlavně peníze. Podle teorie utilitarismu jsou to „nejefektivnější“ jedinci. V šesté 

skupině si lidé připlatí, ale neriskují. Všechny skupiny jsou racionální. U první, třetí 

a šesté skupiny se objevuje Veblenova teorie, kdy lidé využívají možnosti koupit si 

zajímavý či značkový produkt za méně peněz. U druhé skupiny se projevuje 

Millsovo tvrzení, že pokrok v technice je rychlejší než vývoj lidských znalostí či 

dovedností. Nejvíc nakupují lidé od 25 do 34 let, spíše středoškolského vzdělání. 

Mírně mezi nimi převažují ženy. Nejčastější útrata představuje částku do šesti tisíc 

korun za půl roku.  

Lidé se chovají racionálně. Jde jim především o nízkou cenu a jsou nejčastěji 

z menších měst. Lidé zvažují otázku bezpečnosti. To hovoří ve prospěch utilitarismu 

a teorie racionální volby. Přesto lze říci, že to nevyvrací teorii okázalé spotřeby. 

Podle ní jsou to především lidé z nižších sociálních vrstev, kteří se chtějí včlenit mezi 

vrstvy vyšší. V tomto případě je nákup na internetu možností, jak si koupit „luxusní“ 

zboží za dostupné ceny. V každém případě byla potvrzena hypotéza, že lidé 

nakupující v e-shopech jednají racionálně.  
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Přílohy 

Příloha č. 1: Sociodemografie zkoumané populace (tabulka) 

 

  Počet % 

Pohlaví 
Muž 533 52,1 

Žena 490 47,9 

Věk 

15 - 24 let 194 19,0 

25 - 34 let 300 29,3 

35 - 44 let 233 22,8 

45 - 54 let 170 16,6 

55 a více let 126 12,3 

Vzdělání 

Dokončené i neukončené základní vzdělaní 103 10,1 

Vyučený(á) bez maturity 235 23,0 

Středoškolské s maturitou (včetně nástavby) 460 45,0 

Vyšší odborné vzdělání, vysokoškolské do úrovně bakalář 73 7,1 

Vysokoškolské (Mgr. Ing. atd. ) 152 14,9 

Bydliště 

Vesnice 305 29,8 

Malé město 428 41,8 

Velké město 290 28,3 

Velikost bydliště 

Do 999 obyvatel 143 14,0 

Od 1 000 do 4 999 obyvatel 162 15,8 

Od 5 000 do 19 999 obyvatel 202 19,7 

Od 20 000 do 99 999 obyvatel 226 22,1 

Nad 100 000 obyvatel 290 28,3 

Kraj 

Praha 150 14,7 

Středočeský kraj 120 11,7 

Jihočeský kraj 64 6,3 

Plzeňský kraj 53 5,2 

Karlovarský kraj 28 2,7 

Ústecký kraj 86 8,4 

Liberecký kraj 47 4,6 

Královéhradecký kraj 44 4,3 

Pardubický kraj 42 4,1 

Kraj Vysočina 57 5,6 

Jihomoravský kraj 122 11,9 

Olomoucký kraj 66 6,5 

Zlínský kraj 54 5,3 

Moravskoslezský kraj 90 8,8 

Součet Celkem 1.023 100,0 



 

Příloha č. 2: Dotazník (tabulka) 

 

ID Text otázky Text položky Dodatečné informace 
s1 Jak často jste v poslední době 

nakupoval(a) na internetu? 
 
Nakupováním na internetu je 
myšleno provedení a dokončení 
nákupu v internetových 
obchodech (ne jen výběr zboží, 
porovnání zboží, atd.). 

   2 , Alespoň jednou za poslední týden,   
 3 , Alespoň jednou za poslední měsíc,   
 4 , Alespoň jednou za poslední 2 
měsíce,   
 5 , alespoň jednou za poslední půlrok,   
 6 , méně často,   
 7 , nikdy nenakupuju na internetu,   

s2 Kolik nákup ů na internetu jste 
zrealizoval(a) za poslední půlrok? 

  1 , žádný,   
 2 , 1,   
 3 , 2,   
 4 , 3,   
 5 , 4,   
 6 , 5 a více 

s3 Uveďte prosím, jakou částku jste 
přibližně utratil(a) za nákupy na 
internetu za poslední půlrok? 

   1 , 0,   
 2 , 1 až 1000 Kč,   
 3 , 1 001 - 3 000 Kč,   
 4 , 3 0001 - 6 000 Kč,   
 5 , 6 001 - 10 000 Kč,   
 6 , 10 001 - 15 000 Kč,   
 7 , 15 001 - 25 000 Kč,   
 8 , více než 25 001 Kč,   

t3 Zamyslete se prosím nad 
následujícími výroky týkající se 
nakupování  na internetu a 
označte, do jaké míry se s nimi 
ztotožňujete. 

Potom,_co_se_rozhodnu_pro_konkrétní_výrobek_
v konkrétním e-shopu, už se mi nechce měnit svoje 
rozhodnutí. 

 1=úplně to na mě sedí,   
 až   
5=vůbec to na mě nesedí 

Při výběru produktu se řídím hlavně nejnižší 
cenou. 
Často se nechám zlákat výhodnými nabídkami, 
akcemi a slevami. 
Na internetu si jen vyhledávám informace o 
produktu a následně si ho koupím v kamenném 
obchodě. 
V případě výhodné nabídky (sleva, akce) často 
nakoupím, i když jsem to původně neměl(a) v 
plánu. 
Nakupuji, jen když něco nutně potřebuji. 
S nakupováním na internetu mám jen velmi málo 
zkušeností. 
Cítím radostné vzrušení, když očekávám zásilku z 
internetového obchodu. 

t1 Zamyslete se prosím nad 
následujícími výroky týkající se 
nakupování na internetu a 
označte, do jaké míry se s nimi 
ztotožňujete. 

Většinou_neskončím_u_původního_výrobku,_ale_
koupím něco jiného. 

 1=úplně to na mě sedí,   
 až   
5=vůbec to na mě nesedí V případě opakovaného nákupu na internetu 

chodím na jisto a nehledám alternativy. 
Výrobcům známých značek věřím víc než 
neznámým značkám a jsem ochoten(na) si za ně 
připlatit. 
V případě vyšší částky za výrobek či službu trávím 
vybíráním na internetu více času. 
Než nakoupím, musím se přesvědčit, že jsem 
vybral(a) dobře - podívám se ještě do dalších e-
shopů nebo využiji porovnávače cen. 
Jsem nervózní z toho, že si nemohu produkt 
osobně prohlédnout, proto je-li to možné, zajdu se 
radši podívat i do kamenného obchodu. 
Před nákupem si ověřuji důvěryhodnost e-shopu. 
I když si nic nekoupím, baví mě chodit na internet 
a prohlížet si věci v internetových obchodech. 

t2 Zamyslete se prosím nad 
následujícími výroky týkající se 
nakupování  na internetu a 
označte, do jaké míry se s nimi 
ztotožňujete. 

Koupím jen to, co jsem měl(a) původně v plánu. 1=úplně to na mě sedí,   
 až   
5=vůbec to na mě nesedí 

Bojím_se_nakupovat_na_internetu_drahé_věci. 
Mám velké obavy z bezpečnosti nakupování na 
internetu a možnosti zneužití osobních údajů. 
Velmi mi vadí, pokud e-shop nemá sofistikované 
nástroje (jako je lupa, 3D zobrazení, porovnání 
parametrů apod.). 



 

V případě výhodné nabídky (sleva, akce) často 
nakoupím, i když jsem to původně neměl(a) v 
plánu. 
Na internetu  nakupuji téměř všechno. 
Nakupování na internetu považuji za zábavu. 
Nakupováním na internetu nestrávím ani o minutu 
déle, než je nezbytně nutné. 

s4 V které z uvedených kategorií 
nejvíce upřednostňujete nákup na 
internetu před klasickým 
nákupem (v kamenné  prodejně)?  
 
Pokud vždy upřednostňujete 
konvenční způsob, která kategorie 
Vám osobně připadá pro 
nakupování na internetu 
nejvhodnější? 

   1 , Výrobky pro osobní potřebu jako 
kosmetika, drogerie, výrobky pro zdraví 
a krásu, léky, ale i oblečení, obuv nebo 
knihy apod.,   
 2 , Drobná domácí technika a spotřební 
elektronika do cca 2 500 Kč - např. MP3 
přehrávače, holící nebo depilační 
strojky, žehličky, varné konvice, mobilní 
telefony, toustovače, elektrické zubní 
kartáčky, fény apod.,   
 3 , Větší nebo dražší spotřební 
elektronika a bílá technika nad 5 000 Kč 
- např. televize, počítače, notebooky, 
pračky, ledničky, hi-fi, domácí kina, 
myčky na nádobí, fotoaparáty nebo 
videokamery apod.,   
 4 , Služby - finanční služby nebo 
pojištění, spotřební úvěry atd.., 
komunikační služby - paušály na mobil, 
internetové připojení, balíky TV 
programů, případně jiné služby 
(jízdenky, vstupenky, …) apod. 

s5 V které ještě jiné z uvedených 
kategorií nejvíce upřednostňujete 
nákup na internetu před 
klasickým nákupem (v kamenné 
prodejně)?  
 
Pokud vždy upřednostňujete 
konvenční způsob, který kategorie 
Vám osobně připadá pro 
nakupování na internetu také 
vhodná? 

  not s4=1: 1 , Výrobky pro osobní 
potřebu jako kosmetika, drogerie, 
výrobky pro zdraví a krásu, léky, ale i 
oblečení, obuv nebo knihy apod.,   
not s4=2: 2 , Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do cca 2 500 Kč - 
např. MP3 přehrávače, holící nebo 
depilační strojky, žehličky, varné 
konvice, mobilní telefony, toustovače, 
elektrické zubní kartáčky, fény apod.,   
not s4=3: 3 , Větší nebo dražší spotřební 
elektronika a bílá technika nad 5 000 Kč 
- např. televize, počítače, notebooky, 
pračky, ledničky, hi-fi, domácí kina, 
myčky na nádobí, fotoaparáty nebo 
videokamery apod.,   
not s4=4: 4 , Služby - finanční služby 
nebo pojištění, spotřební úvěry atd.., 
komunikační služby - paušály na mobil, 
internetové připojení, balíky TV 
programů, případně jiné služby 
(jízdenky, vstupenky, …) a pod.,   
 5 , Ani jedna z uvedených kategorií 

s7 Jaký konkrétní produkt nebo 
služba Vám připadají v těchto 
kategoriích vhodné pro online 
nakupování? (neuvádějte prosím 
značky, napište obecně, který 
produkt/služba) 

$numbertotext(%s4%,[1-Výrobky  pro osobní 
potřebu;2-Drobná domácí technika a spotřební 
elektronika do  cca 2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá technika  nad 5000 
Kč;4-Finanční nebo komunikační služby či jiné 
služby]) 

  

$numbertotext(%s5%,[1-Výrobky   pro osobní 
potřebu;2-Drobná domácí technika a spotřební 
elektronika do   cca 2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá technika   nad 5000 
Kč;4-Finanční nebo komunikační služby či jiné 
služby]) 

  

1   
2   

v1A Všiml(a) jste si v poslední době 
reklamy, která se týká kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 

Venkovní reklama (billboardy, plakáty apod.)   
Reklama v televizi   
Reklama na internetu   
Reklama v tisku   
Letáky v poštovní schránce   



 

spotřební elektronika do    cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby])? 

Reklama v rádiu   
Ne, nikde   

v1B Všiml(a) jste si v poslední době 
reklamy, která se týká kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky     pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do     cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika     nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby])? 

Venkovní reklama (billboardy, plakáty apod.)   
Reklama v televizi   
Reklama na internetu   
Reklama v tisku   
Letáky v poštovní schránce   
Reklama v rádiu   
Ne, nikde   

v5A Představte si, že potřebujete na 
internetu pořídit nějaký produkt 
nebo službu z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky   pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do   cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika   nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]).  
 
Vyberte prosím maximálně 8 
nejdůležitějších činností, které  
uskutečníte v procesu výběru a 
rozhodování o nákupu zboží nebo 
služby  uvedené kategorie. 

sleduji informace z reklam (TV, letáky, bigboardy, 
bannery…) 

  

mluvíme o produktu/službě s přáteli, rodinou, 
známými.. 

  

jdu do svého oblíbeného e-shopu   
jdu na www stránku výrobce   
čtu články v časopisech, novinách a na webových 
stránkách 

  

jdu do kamenného obchodu a 'ohmatám' si 
výrobek 

  

jdu do kamenného obchodu a popovídám si s 
prodejcem 

  

zadám to do vyhledavače   
zatelefonuji na kontaktní číslo, které uvádí e-shop 
nebo výrobce 

  

hledám_nabídku_v_porovnávači_cen   
hledám komentáře a hodnocení zákazníků, kteří 
mají s produktem/službou zkušenost 

  

hledám komentáře na diskusních fórech na www 
stránkách věnovaných danému typu 
výrobků/služeb 

  

hledám recenze a testy   
zkoumám hodnocení prodejců   
jiná činnost   

v5bA Seřaďte podle posloupnosti 
činnosti, které jste zvolil(a) jako 
důležité v procesu výběru a 
rozhodnutí o nákupu zboží nebo 
služby z kategorie  
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do    cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]).  
 
1=tímto krokem začnuaž8. 
krok=po tomto kroku následuje 
koupě  výrobku/služby 
 
POKUD JSTE VYBRAL(A) 
MÉNĚ NEŽ 8 ČINNOSTÍ, 
VYUŽIJTE PRO ZBÝVAJÍCÍ 
KROKY MOŽNOSTI 'ŽÁDNÁ 
DALŠÍ ČINNOST' 
 
Pokud jste vybral(a) více než 8 
činností, využijte 8 pro Vás 
nejdůležitějších. 

Krok 1  1 v5A=1, sleduji   informace z reklam 
(TV, letáky, bigboardy, bannery…),   
 2 v5A=2, mluvíme o  produktu/službě s 
přáteli, rodinou, známými..,   
 3 v5A=3, jdu do  svého oblíbeného e-
shopu,   
 4 v5A=4, jdu na www  stránku výrobce,  
 5 v5A=5, čtu články  v časopisech, 
novinách a na webových stránkách,   
 6 v5A=6, jdu do  kamenného obchodu a 
'ohmatám' si výrobek,   
 7 v5A=7, jdu do  kamenného obchodu a 
popovídám si s prodejcem,   
 8 v5A=8, zadám to  do vyhledavače,   
 9 v5A=9, zatelefonuji  na kontaktní 
číslo, které uvádí e-shop nebo výrobce,   
 10 v5A=10, 
hledám_nabídku_v_porovnávači_cen,   
 11 v5A=11, hledám  komentáře a 
hodnocení zákazníků, kteří mají s 
produktem/službou  zkušenost,   
 12 v5A=12, hledám  komentáře na 
diskusních fórech na www stránkách 
věnovaných danému typu  
výrobků/služeb,   
 13 v5A=13, hledám  recenze a testy,   
 14 v5A=14, zkoumám  hodnocení 
prodejců,   
 15 v5A=15, jiná  činnost,   
 16 , žádná  další činnost 

Krok 2 
Krok 3 
Krok 4 
Krok 5 
Krok 6 
Krok 7 
Krok 8 



 

v5B Představte si, že potřebujete na 
internetu pořídit nějaký produkt 
nebo službu z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky     pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do     cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika     nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]).  
 
Vyberte prosím maximálně 8 
nejdůležitějších činností, které  
uskutečníte v procesu výběru a 
rozhodování o nákupu zboží nebo 
služby  uvedené kategorie. 

sleduji informace z reklam (TV, letáky, bigboardy, 
bannery…) 

  

mluvíme o produktu/službě s přáteli, rodinou, 
známými.. 

  

jdu do svého oblíbeného e-shopu   
jdu na www stránku výrobce   
čtu články v časopisech, novinách a na webových 
stránkách 

  

jdu do kamenného obchodu a 'ohmatám' si 
výrobek 

  

jdu do kamenného obchodu a popovídám si s 
prodejcem 

  

zadám to do vyhledavače   
zatelefonuji na kontaktní číslo, které uvádí e-shop 
nebo výrobce 

  

hledám_nabídku_v_porovnávači_cen   
hledám komentáře a hodnocení zákazníků, kteří 
mají s produktem/službou zkušenost 

  

hledám komentáře na diskusních fórech na www 
stránkách věnovaných danému typu 
výrobků/služeb 

  

hledám recenze a testy   
zkoumám hodnocení prodejců   
jiná činnost   

v5bB Seřaďte podle posloupnosti 
činnosti, které jste zvolil(a) jako 
důležité v procesu výběru a 
rozhodnutí o nákupu zboží nebo 
služby z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky     pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do     cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika     nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]).  
 
1=tímto krokem začnuaž8. 
krok=po tomto kroku následuje 
koupě  výrobku/služby 
 
POKUD JSTE VYBRAL(A) 
MÉNĚ NEŽ 8 ČINNOSTÍ, 
VYUŽIJTE PRO ZBÝVAJÍCÍ 
KROKY MOŽNOSTI 'ŽÁDNÁ 
DALŠÍ ČINNOST' 
 
Pokud jste vybral(a) více než 8 
činností, využijte 8 pro Vás 
nejdůležitějších. 

Krok 1  1 v5B=1, sleduji   informace z reklam 
(TV, letáky, bigboardy, bannery…),   
 2 v5B=2, mluvíme o  produktu/službě s 
přáteli, rodinou, známými..,   
 3 v5B=3, jdu do  svého oblíbeného e-
shopu,   
 4 v5B=4, jdu na www  stránku výrobce,  
 5 v5B=5, čtu články  v časopisech, 
novinách a na webových stránkách,   
 6 v5B=6, jdu do  kamenného obchodu a 
'ohmatám' si výrobek,   
 7 v5B=7, jdu do  kamenného obchodu a 
popovídám si s prodejcem,   
 8 v5B=8, zadám to  do vyhledavače,   
 9 v5B=9, zatelefonuji  na kontaktní 
číslo, které uvádí e-shop nebo výrobce,   
 10 v5B=10, 
hledám_nabídku_v_porovnávači_cen,   
 11 v5B=11, hledám  komentáře a 
hodnocení zákazníků, kteří mají s 
produktem/službou  zkušenost,   
 12 v5B=12, hledám  komentáře na 
diskusních fórech na www stránkách 
věnovaných danému typu  
výrobků/služeb,   
 13 v5B=13, hledám  recenze a testy,   
 14 v5B=14, zkoumám  hodnocení 
prodejců,   
 15 v5B=15, jiná  činnost,   
 16 , žádná  další činnost 

Krok 2 
Krok 3 
Krok 4 
Krok 5 
Krok 6 
Krok 7 
Krok 8 

v5c Jakou jinou činnost jste měl(a) na 
mysli? 

$numbertotext(%s4%,[1-Výrobky    pro osobní 
potřebu;2-Drobná domácí technika a spotřební 
elektronika do    cca 2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá technika    nad 5000 
Kč;4-Finanční nebo komunikační služby či jiné 
služby]) 

  

$numbertotext(%s5%,[1-Výrobky     pro osobní 
potřebu;2-Drobná domácí technika a spotřební 
elektronika do     cca 2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá technika     nad 5000 
Kč;4-Finanční nebo komunikační služby či jiné 
služby]) 

  

1   
2   

v2A Prosím zaškrtněte, jaké zdroje 
informací obvykle používáte při 

doporučení od přátel/známých/rodiny  1 , využívám  vždy,   
 2 , využívám  často,   vlastní_zkušenost_z_předchozích_nákupů 



 

výběru produktu z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky   pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do   cca 2 
500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika   nad 5 000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]). 
 
Zamyslete se prosím nad zdroji 
souvisejícími jen s 
produkty/službami vyznačené 
kategorie. 

kamenný obchod - 'ohmatání' výrobku  3 , využívám občas,   
 4 , využívám  výjimečně,   
 5 , nevyužívám  vůbec 

kamenný obchod - rozhovor s prodejcem 
reklama (TV, bannery, bilboardy, letáky ….) 
články v časopisech, novinách, webových 
stránkách 
informace z telefonické linky prodejce či výrobce 
tištěný katalog výrobců, prodejců 
nabídky, které dostávám e-mailem 
porovnávače cen 
diskuze a komentáře na spec. webových stránkách 
věnovaných danému typu výrobků, služeb 
recenze a testy v tisku nebo v televizi 
recenze a testy na internetu 
www stránky výrobců produktu 
prostřednictvím specializovaných skupin na 
sociálních sítích 
v oblíbeném e-shopu 

v3A Jak důvěryhodné jsou pro Vás 
následující zdroje informací při 
výběru produktu z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do    cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby])? 

doporučení od přátel/známých/rodiny  1 , zcela důvěry- hodné,   
 2 , spíše důvěry- hodné,   
 3 , ani tak, ani tak,   
 4 , spíše nedůvěry- hodné,   
 5 , zcela nedůvěry- hodné,   

vlastní_zkušenost_z_předchozích_nákupů 
kamenný obchod - 'ohmatání' výrobku 
kamenný obchod - rozhovor s prodejcem 
reklama (TV, bannery, bilboardy, letáky ….) 
články v časopisech, novinách, webových 
stránkách 
informace z telefonické linky prodejce či výrobce 
tištěný katalog výrobců, prodejců 
nabídky, které dostávám e-mailem 
porovnávače cen 
diskuze a komentáře na spec. webových stránkách 
věnovaných danému typu výrobků, služeb 
recenze a testy v tisku nebo v televizi 
recenze a testy na internetu 
www stránky výrobců produktu 
prostřednictvím specializovaných skupin na 
sociálních sítích 
v oblíbeném e-shopu 

v2B Prosím zaškrtněte, jaké zdroje 
informací obvykle používáte při 
výběru produktu z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky     pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do     cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika     nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]). 
 
Zamyslete se prosím nad zdroji 
souvisejícími jen s 
produkty/službami  vyznačené 
kategorie. 

doporučení od přátel/známých/rodiny  1 , využívám  vždy,   
 2 , využívám  často,   
 3 , využívám občas,   
 4 , využívám  výjimečně,   
 5 , nevyužívám  vůbec 

vlastní_zkušenost_z_předchozích_nákupů 
kamenný obchod - 'ohmatání' výrobku 
kamenný obchod - rozhovor s prodejcem 
reklama (TV, bannery, bilboardy, letáky ….) 
články v časopisech, novinách, webových 
stránkách 
informace z telefonické linky prodejce či výrobce 
tištěný katalog výrobců, prodejců 
nabídky, které dostávám e-mailem 
porovnávače cen 
diskuze a komentáře na spec. webových stránkách 
věnovaných danému typu výrobků, služeb 
recenze a testy v tisku nebo v televizi 
recenze a testy na internetu 
www stránky výrobců produktu 
prostřednictvím specializovaných skupin na 
sociálních sítích 
v oblíbeném e-shopu 

v3B Jak důvěryhodné jsou pro Vás 
následující zdroje informací při 
výběru produktu z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky     pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do     cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika     nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 

doporučení od přátel/známých/rodiny  1 , zcela důvěry- hodné,   
 2 , spíše důvěry- hodné,   
 3 , ani tak, ani tak,   
 4 , spíše nedůvěry- hodné,   
 5 , zcela nedůvěry- hodné 

vlastní_zkušenost_z_předchozích_nákupů 
kamenný obchod - 'ohmatání' výrobku 
kamenný obchod - rozhovor s prodejcem 
reklama (TV, bannery, billboardy, letáky ….) 
články v časopisech, novinách, webových 
stránkách 
informace z telefonické linky prodejce či výrobce 
tištěný katalog výrobců, prodejců 
nabídky, které dostávám e-mailem 



 

služby či jiné služby])? porovnávače cen 
diskuze a komentáře na spec. webových stránkách 
věnovaných danému typu výrobků, služeb 
recenze a testy v tisku nebo v televizi 
recenze a testy na internetu 
www stránky výrobců produktu 
prostřednictvím specializovaných skupin na 
sociálních sítích 
v oblíbeném e-shopu 

v4A Prosím zaškrtněte, jaké jazykové 
verze www stránek nebo jiných 
zdrojů využíváte za účelem 
získání informací o zamýšleném 
produktu/službě z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do    cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]). 

české  1 , využívám  vždy,   
 2 , využívám  často,   
 3 , využívám občas,   
 4 , využívám  výjimečně,   
 5 , nevyužívám  vůbec 

slovenské 
anglické 
německé 
ruské 
italské 
francouzské 
jiné 

v4B Prosím zaškrtněte, jaké jazykové 
verze www stránek nebo jiných 
zdrojů využíváte za účelem 
získání informací o zamýšleném 
produktu/službě z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky     pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do     cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika     nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]). 

české  1 , využívám  vždy,   
 2 , využívám  často,   
 3 , využívám občas,   
 4 , využívám  výjimečně,   
 5 , nevyužívám  vůbec 

slovenské 
anglické 
německé 
ruské 
italské 
francouzské 
jiné 

v4bA Jaké konkrétní weby v souvislosti 
s kategorií 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky   pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do   cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika   nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) 
navštěvujete? 

diskuze, recenze, specializované weby   
e-shopy   
vyhledavače, srovnávače   
1   
2   
3   

v4bB Jaké konkrétní weby v souvislosti 
s kategorií 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do    cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) 
navštěvujete? 

diskuze, recenze, specializované weby   
e-shopy   
vyhledavače, srovnávače   
1   
2   
3   

v6A Při rozhodovaní o nákupu zboží 
nebo služby z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky   pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do   cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika   nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) v 

nejlevnější ceny 1 zcela zásadní,   
až  
5  zcela  nedůležité 

doprava zadarmo 
přítomnost 'kamenné' pobočky e-shopu 
pěkně zpracované webové stránky 
široká nabídka produktů 
možnost sledování stavu objednávky 
přítomnost zelené linky, možnosti se zeptat 
široké možnosti platby 
dobrá struktura vyhledávání (podle různých 
parametrů, filtry,..) 



 

internetovém obchodě, do jaké 
míry jsou pro Vás důležité 
následující faktory? 
 
1= zcela zásadníaž5=zcela 
nedůležité 
 
Známka 1 také znamená, že byste 
takový e-shop upřednostnil(a) při 
nákupu na internetu – takový  
prvek je pro Vás rozhodující. 

možnost srovnání parametrů produktů 
kvalitně popsané technické informace o produktu 
kvalitní zobrazení produktu (foto, lupa, otočení 
v prostoru, změna barvy,…) 
přítomnost odborných diskusních fór a 
profesionálních referencí 
přítomnost_zákaznického_hodnocení_a_uživatelsk
ých _komentářů 
rozesílání informačních e-mailů o speciálních 
nabídkách (newslettery) 
dobré zkušenosti známých, rodiny nebo přátel 
(doporučení, reference) 
přítomnost na sociálních sítích (facebook, twitter, 
..) 
reklama v médiích 
hodnocení uživatelů 
výhody_pro_členy_věrnostního_programu 

v6B Při rozhodovaní o nákupu zboží 
nebo služby z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do    cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) v 
internetovém obchodě, do jaké 
míry jsou pro Vás důležité 
následující faktory? 
 
1= zcela zásadníaž5=zcela 
nedůležité 
 
Známka 1 také znamená, že byste 
takový e-shop upřednostnil(a) při 
nákupu na internetu – takový  
prvek je pro Vás rozhodující. 

nejlevnější ceny 1 zcela zásadní,   
až  
5  zcela  nedůležité 

doprava zadarmo 
přítomnost 'kamenné' pobočky e-shopu 
pěkně zpracované webové stránky 
široká nabídka produktů 
možnost sledování stavu objednávky 
přítomnost zelené linky, možnosti se zeptat 
široké možnosti platby 
dobrá struktura vyhledávání (podle různých 
parametrů, filtry,..) 
možnost srovnání parametrů produktů 
kvalitně popsané technické informace o produktu 
kvalitní zobrazení produktu (foto, lupa, otočení 
v prostoru, změna barvy,…) 
přítomnost odborných diskusních fór a 
profesionálních referencí 
přítomnost_zákaznického_hodnocení_a_uživatelsk
ých _komentářů 
rozesílání informačních e-mailů o speciálních 
nabídkách (newslettery) 
dobré zkušenosti známých, rodiny nebo přátel 
(doporučení, reference) 
přítomnost na sociálních sítích (facebook, twitter, 
..) 
reklama v médiích 
hodnocení uživatelů 
výhody_pro_členy_věrnostního_programu   

v7A Při rozhodovaní o nákupu zboží 
nebo služby z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky   pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do   cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika   nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) v 
internetovém obchodě, jak často 
využíváte tzv. porovnávače/ 
srovnávače cen produktů na 
internetu? (např. heureka.cz, 
srovname.cz, ...) 

  1 , Používám je při každém (téměř 
každém) hledaní produktů nebo e-shopů 
na internetu.,   
 2 , Používám je ve většině hledání 
produktů nebo e-shopů na  internetu.,   
 3 , Používám je zhruba v polovině 
hledání produktů nebo e-shopů na   
internetu.,   
 4 , Používám je zřídka.,   
 5 , Nepoužívám je.,   
 6 , Nevím, oč jde.,   



 

v7B Při rozhodovaní o nákupu zboží 
nebo služby z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do    cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) v 
internetovém obchodě, jak často 
využíváte tzv. porovnávače/ 
srovnávače cen produktů na 
internetu? (např. heureka.cz, 
srovname.cz, ...) 

   1 , Používám je při každém (téměř 
každém) hledaní produktů nebo e-shopů 
na internetu.,   
 2 , Používám je ve většině hledání 
produktů nebo e-shopů na  internetu.,   
 3 , Používám je zhruba v polovině 
hledání produktů nebo e-shopů na   
internetu.,   
 4 , Používám je zřídka.,   
 5 , Nepoužívám je.,   
 6 , Nevím, oč jde. 

v8A Při nakupování zboží nebo služby 
z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky   pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do   cca 
2500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika   nad 5000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) v 
internetovém obchodě, jakým 
způsobem nejčastěji platíte?  
(Nebo byste případně platil(a)) 

  1 , Na dobírku, Rotuje:Ano 
 2 , Platbou na pobočce při osobním 
převzetí, Rotuje:Ano 
 3 , Bankovním převodem, Rotuje:Ano 
 4 , Platební kartou přes internet, 
Rotuje:Ano 
 5 , Prostřednictvím vlastního účtu v 
platebním systému (např. PayPal, Pay 
Sec ...), Rotuje:Ano 
 6 , Prostřednictvím SMS, Rotuje:Ano 
 7 , Na splátky (úvěr, leasing, ...), 
Rotuje:Ano 
 8 , Jinak, jak? 

v8B Při nakupování zboží nebo služby 
z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky    pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do    cca 2 
500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika    nad 5 000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) v 
internetovém obchodě, jakým 
způsobem nejčastěji platíte?  
(Nebo byste případně platil(a)) 

   1 , Na dobírku, Rotuje:Ano 
 2 , Platbou na pobočce při osobním 
převzetí, Rotuje:Ano 
 3 , Bankovním převodem, Rotuje:Ano 
 4 , Platební kartou přes internet, 
Rotuje:Ano 
 5 , Prostřednictvím  vlastního účtu v 
platebním systému (např. PayPal, Pay 
Sec ...), Rotuje:Ano 
 6 , Prostřednictvím SMS, Rotuje:Ano 
 7 , Na splátky (úvěr, leasing, ...), 
Rotuje:Ano 
 8 , Jinak, jak? 

v9A Uvedl(a) jste, že nejčastěji platíte 
(byste platil(a)) nákup na 
internetu  z kategorie 
$numbertotext(%s4%,[1-
Výrobky   pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do   cca 2 
500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika   nad 5 000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby])  
 
$numbertotext(%v8A%,[1-na 
dobírku;2-platbou na pobočce při 
osobním   převzetí;3-bankovním 
převodem;4-platební kartou přes   
internet;5-prostřednictvím 
vlastního účtu v platebním 
systému (např.   PayPal);6-
prostřednictvím SMS;7-na 
splátky (úvěr či leasing   atd.);8-
jinak]). 
 
Jaký je důvod, pro který jste se 
rozhodl(a) využívat tento způsob   
platby? 

   



 

v9B Uvedl(a) jste, že nejčastěji platíte 
(byste platil(a)) nákup na 
internetu  z kategorie 
$numbertotext(%s5%,[1-
Výrobky     pro osobní potřebu;2-
Drobná domácí technika a 
spotřební elektronika do     cca 2 
500 Kč;3-Větší nebo dražší 
spotřební elektronika a bílá 
technika     nad 5 000 Kč;4-
Finanční nebo komunikační 
služby či jiné služby]) 
 
$numbertotext(%v8B%,[1-na 
dobírku;2-platbou na pobočce při 
osobním   převzetí;3-bankovním 
převodem;4-platební kartou přes   
internet;5-prostřednictvím 
vlastního účtu v platebním 
systému (např.   PayPal);6-
prostřednictvím SMS;7-na 
splátky (úvěr či leasing   atd.);8-
jinak]). 
 
Jaký je důvod, pro který jste se 
rozhodl(a) využívat tento způsob   
platby? 

    

n1 Uveďte, v kterých parametrech 
Vám více vyhovuje klasický 
kamenný obchod a kdy e-shop? 

cena produktu/služby  1 , kamenný obchod,   
 2 , internetový obchod informace 

vjemy 
rychlost nákupního procesu 
pohodlí při nákupu 
požitek z nákupu 
bezpečí a garance spojené s nákupem 
výběr 
dostupnost obchodu 
způsob placení 

n2 S čím jste se setkal(a) při 
nakupování na internetu, co bylo 
důvodem Vaší nespokojenosti? 

nesetkal(a) jsem se s ničím, kvůli čemu bych 
byl(a) nespokojen(a) 

  

špatná orientace na stránkách e-shopu   
nepřesné nebo mylné informace o 
produktech/službách 

  

nedostatečné informace o vadách a rizicích 
výrobku/služby 

  

uvedená výsledná cena byla vyšší než bylo 
deklarováno 

  

náklady na dopravu byly vyšší než bylo uvedené   
nedostatečná předběžná komunikace o stavu 
objednávky 

  

neschopnost dodat výrobek ve stanoveném termínu   
špatná kvalita dodaného výrobku   
problémy s reklamací produktu   
neochota zaměstnanců řešit vzniklé problémy   
problémy s vrácením peněz při vracení 
výrobku/služby 

  

problémy s výměnou výrobku/služby   
jiné, prosím vypište:   

n3 Objednáváte si jeden a ten samý 
výrobek/službu vícekrát (zároveň) 
a čekáte, který bude doručený 
nejdříve? Pokud ano, v kolika e-
shopech průměrně? 

  1 , ano, v tom samém e-shopu,   
 2 , ano, ve 2 e-shopech,   
 3 , ano, ve 3 e-shopech,   
 4 , ano, ve 4 e-shopech,   
 5 , ano, v 5 e-shopech,   
 6 , ano, v 6 a více e-shopech,   
 7 , ne, ale možná to někdy udělám,   
 8 , ne a ani to takto nechci dělat 



 

n4 Máte nebo znáte nějaký trik 
zvyšující efektivitu či komfort 
zákazníka při nakupovaní na 
internetu? 
 
Pokud ne, napište,  '0' nebo 
'neznám' 

    

n5 Popište nám prosím Váš největší 
omyl nebo nejnegativnější 
zkušenost při nakupování na 
internetu: 

   

n6 Jaký produkt byste nikdy 
nekupil(a) na internetu? 

produkt (výrobek nebo služba)   
důvod   
1   
2   

n7 Pokud máte nějaká očekávání 
nebo návrhy na zlepšení 
internetového nakupování, 
podělte se s námi o ně: 

    
    

 
  


