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Příloha č. 2: Shrnující protokol – Respondent A 

 

Respondent: A 

Věk: 37 

Dosažené vzdělání: Středoškolské vzdělání 

Současné zaměstnání: Generální ředitel zabezpečovací firmy 

Stav: Ženatý 

 

Otázky: 
1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 

S dětmi. Aktivně – sport, třeba golf. 
2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 

Ve skupině. Dost kamarádů, ale málo času. Tak se jim snaží ve 
volném čase co nejvíce věnovat. 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 

Golf – jednou za 14 dní. 
4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 

Titleist, Cobra. 
5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 
- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 

kolektivu populární? 

V golfovém klubu – je jedno, jak to člověk hraje, kdo má velkou 
značku na zádech, tak je „king“. 
„Mraky“ značek – asi dvacet výrobců. Např. Honma. 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 
Únor 2012 – Rakousko – lyžování. 
Prosinec 2011 – Rakousko. 
Léto 2011 – taky Rakousko. 
Nemá rád dovolené u moře. 
Spíše aktivní – golf, turistika, cyklistika. 
Má rád svůj standard, relax. 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 
 
a. Oblečení – Tommy Hilfiger, Adidas, Blažek, Ralph Lauren 
b. Kosmetika – Adidas, L‘Oreal, Avon, DM, X 
c. Automobil – Ford, Škoda, BMW, Mercedes, KIA 
d. Sportovní vybavení – Red, Author, Puma, Zuno, Head 

 
8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 

Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
Tommy Hilfiger. Značka z USA. Vyrábí se v Číně. 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
Ne. 
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10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 
a. Potraviny – Billa – protože je malá a mají tam všechno. 
b. Oblečení – Tommy Hilfiger – kupuje v Německu, Rakousku, 

USA, je dost konzervativní, je schopen narychlo nakoupit 
v obchodním centru, dále boty Ecco a Geox (Chodí do 
center, kde ví, že je mají), společenské oblečení – Blažek 
(zná majitele – zavolá a jde). 

c. Kosmetiku – Je mu to jedno, dříve voňavka Tommy 
Hilfiger. 

d. Sportovní vybavení – Titleist, Cobra, sportovní vybavení 
v malém obchodu na Barrandově. 

 
11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 

Ford S-Max, 2009. Další Ford v rodině. 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 

Rodinný dům, malé město, Středočeský kraj. 
13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 

seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 
Nic. 

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 

Divadlo – Cimrman – Afrika, nechodí často. 
Není čas na kino. – Bývalý „kinomol“. 
Festival ano – Sázava fest. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 

Občas. Nepravidelně. 
16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 

(Soukromý oběd/večeře) 
Pracovní obědy časté. 
S kamarády cca jednou za 14 dní/měsíc. 
Vietnamská restaurace. – Klasický bufet, ale vaří perfektně. 
Italská restaurace – Ambiente. 
Botanica – Budějovická. 
El Asador. 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
S rodinou. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 

Ano. 
Jednoznačně ano. – Když zabezpečí lidi, tak je nevykradou. 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 

Minimálně. Jednou ročně – cca 10 000Kč. 
Firma – podporují nízkoprahový klub. 

20. Jaký je Váš životní sen? 
Chtěl by být kosmonaut. 
Mění se to – hlavně zdraví. A spokojenost. 
Chce se dostat pod handicap 20 v golfu. 
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21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 

Moc neví. Rozeslal by to na různé účty a použil by to, až by 
potřeboval. 

22. Čtete pravidelně noviny? 
Ne.  
Hospodářky každý den večer na internetu. 
V televizi ne. 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  

S Kotkem na T-Mobile. Líbí se mu to, zná zákulisí. 
Pak na automobil – „neuvěříte naší nízké ceně“ (nevybaví si 
značku) 

24. Na základě čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – Rád si koupí lepší věci, BIO není rozhodující, 

z několika másel si vybere to dražší. Když vidí vyšší cenu, 
řekne si, že to bude lepší. 

b. Kosmetiky – Moc nenakupuje. Musí vonět, dříve voňavka 
Tommy Hilfiger. Teď ho parfumerie děsí. 

c. Oblečení – Musí sednout, když je to dobrý materiál, tak je 
mu to téměř jedno, obecně asi větší centra, ale své oblíbené 
značky v menších obchodech nebo v zahraničí. 

d. Sportovní výbavy – Golfová hůl – musel si ji vyzkoušet, 
sportovní oblečení ve speciálce. 

e. Dovolené – Nevybírá z katalogu, důležitý je standard 
(kvalita), ohled na rodinu, v Rakousku dostane kvalitu 
(dostane to, za co si zaplatí). 

 
25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká?  

Celkově vůbec ne – Nakupuje, když potřebuje. 
Jsou výjimky – např. na pivo Staropramen – sešlo se více faktorů, 
reklama, bylo horko, měl chuť na pivo, chtěl zkusit něco nového. 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
Spíše střední třída. 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
Myslí si, že v Česku to je zkreslený. – Když člověk nemá obří 
nápis na zádech, tak je „looser“. 
Pro něj je luxusní Cartier, Louis Vuitton, Rolls-Royce. 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
Normální. Normální člověk. Nemá čas – je v zápřahu – ale na 
druhou stranu to není nepohoda.  

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 8. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 2. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 3. 
d. Mít dobré postavení v práci. 9. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 4. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 12. 
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g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 
10. 

h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 5. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 11. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 13. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 6. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino 
a všeobecně být kulturně aktivní. 7. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
Zdraví pro sebe, rodinu, kohokoliv koho zná. 
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Příloha č. 3: Shrnující protokol – Respondent B 

 

Respondent: B 

Věk: 45 

Dosažené vzdělání: Střední pedagogická škola 

Současné zaměstnání: Profesionální manželka, příjem od manžela 

Stav: Vdaná  

 

Otázky: 
1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 

Cvičení, běhání. Rodina a dům, věnuje se domácnosti. 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
Všechno sama. 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
Posilovna 4x týdně – cvičení, běhání. Hrávala golf, tenis. 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
Značka Under Armour (v ČR začíná) - boty ušité na míru.  

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 
- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 

kolektivu populární? 
Ano, sportovní klub Volcano – osobní trenér. 

Golf klub – nezúčastňuje se. 
X. 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 

Vánoce 2011 – Dubaj, Omán. 
Říjen 2011 – Thajsko. 
Léto 2011 – Francie. 
Hlavně s manželem. Děti jsou na mezinárodních školách. 4-5krát 
do roka. Léto v Praze. Spíše pasivní dovolenou (línou), ale 
cvičení nevynechává. 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 
 
a. Oblečení – Luis Vuitton, Dior, Prada, Zara, Giorgio Armani. 
b. Kosmetika – Lancome, Dior, Estée Lauder, Clarins, X. 
c. Automobil – BMW, Audi, VW, Sedans, Škoda. 
d. Sportovní vybavení – Adidas, Nike, Under Armour, 

Dawson, X 
 

8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 
Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
Luis Vuitton – kvalitní, Francie, 1856, firma začínala prodejem 
„od domu k domu“. 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
V časopisech – perfektně upravenou a nalíčenou ženu, 
s perfektní kabelkou – v různých, např. Elle. 
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10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 
a. Potraviny – speciální obchody – Smíchov – těstoviny, šunku, 

paštiky, sýry. 
a. Supermarkety jí nic neříkají. Maso nakupuje od 

kamaráda z farmy. 
b. Pozitivní postoj k BIO produktům – kupuje hodně, 

důvěřuje. 
b. Oblečení – v Praze – butiky (individuální přístup – příjemné, 

rychlé) 
c. Kosmetiku -  Estée Lauder - Je členkou klubů 
d. Sportovní vybavení – na Floridě – největší výběr. Obchod na 

Harfě – Under Armour 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
BMW – Eclipse 5, 2009. 
Plánuje druhé auto. 
Auta pro ni nejsou důležitá, musí být hlavně pohodlná. 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 
 
Rodinný dům – Praha Barrandov (7km od centra), 2000m 
zahrada, dům 550m, u parku na konci ulice. 
 

13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 
seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 
Ne – spíš vyhledává marketingovou literaturu. 
Je zvána na společenské akce – otevírání obchodů.  

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 

Divadlo – balet, muzikál. 
Většinou v zimě. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 

Čte na dovolených. Jinak málo. Kniha „Going to the book“ a 
„Lovemarks“, na dovolené jednoduchou literaturu jako 
Shopaholic, jinak marketingovou lit. 

16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 

Skoro každý den. 
Oblíbený – Pit Club, Sasazu, La Bodequita 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
Jeden den by věnovala domu, druhý den sama sobě (spa). Zázemí 
je důležité. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 
 
Nepracuje. 
 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Sponzoring 12 rodin v Indonésii, dětem vzdělání. Místo dárků 
k narozeninám charita. 
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20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Rodinné zázemí. Umřít s úsměvem na tváři, spokojenost sama se 
sebou. 
 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Investice, které by vydělávaly další peníze. Rodině (mamince), 
zajištění dětí, investice do jejich vzdělání. 
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Internet – seznam. Večerní zprávy – Prima. 
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
T-Mobile – Kotek v posilovně. 
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – Podle kvality, specializované obchody nejvyšší 

kvality. 
b. Kosmetiky – Musí být vidět výsledek, není to o obalu, nerada 

experimentuje, ale vyzkouší nové produkty oblíbené značky. 
Reklama to může podpořit. 

c. Oblečení – Kvalita, střih – MaxMara. Zara - za pár dní to 
může vyhodit.  
Podle toho, co kupuje. Kabát určitě MaxMara nebo Burberry, 
je to investice na delší na dobu. Boty musí být nejvyšší 
kvality - Prada, Louis Vuitton - kupuje samostatně bez 

kabelky, musí se v nich cítit pohodlně, také značka Geox. 
Vyhovuje jí, že jí v luxusních obchodech znají. Příští víkend 
letí do Milána pro kabát Burberry. 

d. Sportovní výbavy – Kvalita, zimní vybavení (neví kam, 
manžel většinou poradí), nechala by se ovlivnit barvou a 
designem, u tenisu má jasno - vyzkoušené oblečení. 

e. Dovolené – Manžel sedne k internetu (vzájemná dohoda), 
zeptá se přátel, záleží na čase, nikdy nevyužívají cestovní 
kanceláře (všechno sami). 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká? 
  
a. Potraviny – Ano, nechá se ovlivnit, po reklamě se aspoň 

koukne na produkt. 
b. Kosmetika – Možná by vyzkoušela vzorek. 
c. Oblečení – Ne, má svůj styl a toho se drží. 
d. Sportovní výbava – Má své oblíbené značky. 
e. Dovolená – Ne, jejich dovolené jsou sestavené na základě 

potřeb rodiny. 
 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Luxusní. 
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní? 
  
Luis Vuitton, Prada, Burberry, Bentley 
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28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Hodně až nezdravě organizovaný, rozplánovaný. (Manžel nežije 
v Čechách, vídají se každé dva týdny.) 
 

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 5. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 3. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 4. 
d. Mít dobré postavení v práci. 9. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 6. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 10. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

7. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 2. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 12. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 13. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 11. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně 
divadlo/kino a všeobecně být kulturně aktivní. 8. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
Být naprosto šťastná. Mít krásný spokojený vztah 
s partnerem.(Kvůli materiálním hodnotám ztrácí hodnoty někde 

jinde. Už je jí jedno, odkud má kabelku, radši by seděla 
s manželem u stolu. Zpátky pocit jako začátku.)  
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Příloha č. 4: Shrnující protokol – Respondent C 

 

Respondent: C 

Věk: 40 

Dosažené vzdělání: Střední ekonomická 

Současné zaměstnání: Majitelka soukromé školky 

Stav: Vdaná 

 

Otázky: 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
 
Čtení knih, kino. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 

Raději kolektivně. 
3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 

 
Ne. 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 

X. 
 
 
 
 

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 
- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 

kolektivu populární? 
Ne. 
X. 
 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 

Rakousko – hory, Řecko – moře, pasivní, s rodinou. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 
 
a. Oblečení – Zara, Mango, Marks&Spencer, Seratore, Ralph 

Lauren 
b. Kosmetika - X 
c. Automobil - X 
d. Sportovní vybavení – X 

 
8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 

Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Zara – vyhovuje jí styl. 
Pochází z Portugalska nebo Španělska, u nás 15 let. 
 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
Ne. Asi něco dělají, ale nevybaví si. 
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10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 
a. Potraviny – Billa – dobré jídlo, čistá, biopotraviny přes 

internet. – Freshbedýnky.cz  (Hlavně ovoce a zelenina.) 
b. Oblečení – Nákupní centrum (Chodov, ráda nakupuje na 

jednom místě), nákupy v Rakousku (1x až 2x do roka, 
levnější), vyhovuje jí Converse, košile přes anglický 
oblíbený portál (s výšivkami). 

c. Kosmetiku - Přírodní kosmetika (bio), Clinique - nejraději 
ve specializovaných prodejnách, Lancome. 

d. Sportovní vybavení – Je jí to jedno, hlavně pohodlný, 
nepreferuje tím, jak tolik nesportuje. 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
2x Volvo – značka 70 a 60, jedno je služební, rok výroby 2000 a 
2010 – 4x4 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 

Rodinný dům, okraj malého města. 
13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 

seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 
Ano – téma psychologie (relaxace), víkendový seminář. 

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 

Divadlo – Vinohradské, chodí tak jednou za dva měsíce.  
Kino – jednou měsíčně s dětmi. 
Líbily se jí Čtyři dohody (Lávka), Johny English. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 

Neuvedeno. 
16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 

(Soukromý oběd/večeře) 
Jednou za 14 dní, oblíbená asijská Modrý zub, Fridays. Má ráda 
asijskou, thajskou a italskou kuchyni. 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 

Většinou doma – domácí práce, procházky, čtení. 
Volný víkend by strávila s kamarádkami, četla si, vycházka do 
města. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 

Ano baví. Má dobrý pocit z práce. Dělá hodně administrativy, 
zajišťuje provoz školky.  

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Každý měsíc na Nadaci Terezy Maxové, Nadaci Venduly 
Svobodové, UNICEF. Celkově okolo 2500 Kč/měsíc. Je jí 
příjemné, co dělají pro nemocné děti. 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Nemá. Nikdy po ničem nijak zvlášť netoužila. 
 
 



59 

 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Aby jí to zůstalo na účtu. Spíš neví. Asi charita, možná nějaká 
dovolená, investice do firmy (školky). 
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Ano. Denně na internetu (iDnes, Lidovky). Noviny cca třikrát 
týdně (MF DNES). 
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
Reklama na Jupí (Chlapeček dává zabalenou láhev). 
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – Obchod (sortiment), bio je výhoda, poměr 

cena/kvalita trochu důležitý, výběr ovoce a zeleniny, dobré 
pečivo 

b. Kosmetiky – Důležitý dobrý pocit po použití, občas 
vyzkouší něco nového, vyzkoušení na prodejně, má ráda 
Clinique a k té se vrací. 

c. Oblečení – Důležitá cena, její představa, značka je záruka 
kvality (hned se neopere), radši si tu značku zaplatí, aby jí to 
nějakou dobu vydrželo, boty kvalitní (Ecco), má slabost pro 
kabelky, má jich hodně. 

d. Sportovní výbavy – Aby to bylo pohodlné. 

e. Dovolené – Nejdříve dohodnou s manželem místo, do Paříže 
(rok zpět) si koupili letenky sami, nákup podle ceny letenek. 
Byli dvakrát nejdřív s manželem, pak s dětmi. 

 
25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká?  

 
a. Potraviny – Ovoce/zelenina ne, reklama např. na jogurt 

(vyzkouší a pak uvidí, zda se osvědčí, rozhodující je názor 
dětí). 

b. Kosmetika - Podle reklamy (v časopise). Když má oblíbená 
značka nový produkt, tak ho vyzkouší. Jinak dle doporučení. 

c. Oblečení – Asi ano. Není schopná přesně specifikovat, ale 
půjde se podívat, když budou třeba v TV hlásit slevy. 

d. Sportovní výbava – Ne. 
e. Dovolená – Může ji ovlivnit třeba ve výběru destinace, ale 

rozhodující slovo má stejně manžel. 
 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Spíš střední třída. 
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní? 
 
 Dior, Burberry, Cartier, Porsche. 
 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Zorganizovaný, klidnější, bez stresu. 
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29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 5. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 2. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 4. 
d. Mít dobré postavení v práci. 8. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 9. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 11. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

6. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 3. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 13. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 12. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 10. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino 
a všeobecně být kulturně aktivní. 7. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
 
Zdraví – zdraví a pohodu pro celou rodinu.  
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Příloha č. 5: Shrnující protokol – Respondent D 

 

Respondent: D 

Věk: 52 

Dosažené vzdělání: DAMU, fyzika na pedagogické fakultě v Hradci 

Králové 

Současné zaměstnání: herec, dabér 

Stav: Ženatý 

 

Otázky: 
1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 

 
Sportování. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
Raději kolektivně, s rodinou. 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
 
Nepravidelně – kolo, plavání, lyže - sezónně. 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
Záleží na tom, co potřebuje – žádná preference. 

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 

- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 
kolektivu populární? 

Ne. 
 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 
 
Leden 2012 – týden (čtyři dny pracoval) – Jánské hory 
Léto 2011 – chalupa – asi 14 dní 
Nepravidelně většinou léto/zima. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 
 
a) Jakékoliv – Ford, Bugati, Adidas, Puma, William & Delvin 

 
8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 

Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Bugati – oblečení, kalhoty (džíny), bundy. Sedí mu velikostně, 
slušná kombinace kvality a ceny.  
Italská značka, neví, jak dlouho je na trhu. 
 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
Ne. 
 

10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 
a. Potraviny – Supermarkety (Albert, Makro). 
b. Oblečení – Nákupní centrum. 
c. Kosmetiku – X. 



62 

 

d. Sportovní vybavení – Jednou za čas, řídí se tím, co 
potřebuje. Většinou do obchodních center, Sportissimo. 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
Ford – 2006. 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 

Rodinný dům 
13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 

seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 

Žádné. 
14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 

události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 
Bez pravidla – na kolegyni v AB (divadlo) 
Občas nějaký koncert – když je někdo pozve. 
Příležitostně. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 

Nepravidelně – cca 1 kniha měsíčně, žánr také nepravidelně. 
Poslední co četl – Angličan v Paříži – Stephen Clarke (oficiální 
název nejspíše „Už zase skáču přes Merde“) – odlehčená ironická 
věc (humorná). 

16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 

Cca jednou za dva měsíce. 

Oblíbený restaurant Matylda (Tylovo nám.) – zná se s majitelem. 
Spíše jižní kuchyni – zelenina, ryby. 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
Co nejvíce s rodinou. Aktivněji. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 

Ano jistě baví. – Myslí si, že je přínosná a užitečná, součást 
dobrého života, možnost odreagování. Bez kultury by to „stálo za 
prd“. 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Ano. Pravidelně jednou za rok. Aktivní spolupráce s nadací 
Paraple (vozíčkáři, pohybové problémy). Spolupráce vznikla 
z přátelství. 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Přál si dělat, to co dělá a na jaké úrovni to dělá. 
Dětské sny měl, ale už si je nepamatuje. 
 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Doplatil by dluhy. Pokusil by se o investice. Uklidnil by život, 
méně práce. Zajištění rodiny. 
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22. Čtete pravidelně noviny? 

 
Donedávna tištěné (LN) – Dnes už tak jednou týdně. Dnes spíše 
více na internetu (Seznam – Novinky).  
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
Bobika – nevěděl, na co reklama byla. 
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – Cíl použití, žádný zvláštní výběr. 
b. Kosmetiky – Má svoje značky (Nivea – na holení, Radox – 

na mytí). 
c. Oblečení – Bugati, Camel (boty), Clarks (boty), Rieker 

(boty). 
d. Sportovní výbavy – X. 
e. Dovolené – Konzervativní způsob - vrací se na místa. 

Důležité kritérium je čas, nemůže si vybrat dovolenou déle 
dopředu, jezdí autem na vlastní pěst (spíše poslední dobou), 
ale není to pravidlo. Chystá se si víc vybírat a poznávat (až 
odrostou děti) 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká? 
 
Obecně neovlivňuje - myslí si že ne a ani si hned neletí koupit 
nový produkt. 
 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Spíše střední třídu. 
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
 
Dior, Hugo Boss – jak co, Versace, Dolce & Gabbana. Registruje 
je, ale neřeší to.  
Luxus - kolotoč o penězích, výrobky které nemají značku, nemusí 
být horší, rozdílné. Je to o ochotě lidí, možná o předvádění. Od 
určité ceny se přestane kvalita tolika zlepšovat. (Bunda za 60tis. 
nemá šestkrát větší hodnotu než bunda za 10tis, ale velký rozdíl 
od bundy za 1200.)  
 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Posledních deset let je to slušná honička, ale baví ho to. 
V organizování je spousta improvizace. 
Diář má – přelepuje a přepisuje. 
 

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 8. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 4. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 3. 
d. Mít dobré postavení v práci. 5. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 7. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 10. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

9. 
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h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 2. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 11. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 12. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 9. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino 
a všeobecně být kulturně aktivní. 5. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
Zdraví.  
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Příloha č. 6: Shrnující protokol – Respondent E 

 

Respondent: E 

Věk: 30 

Dosažené vzdělání: VŠ – ekonomické zaměření – Chelsea University 

Současné zaměstnání: majitel sítě soukromých jazykových školek, 

podnikatel 

Stav: Svobodný 

 

Otázky: 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
 
Sport. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
 
Určitě s přáteli. – I do posilovny s kolegou. 
 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
 
V létě cyklistika, v zimě lyžování. 
Pravidelně posilovna. 
Občas tenis či volejbal. 
 
 
 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
 
Nemá žádnou konkrétní oblíbenou značku, většinou jde ale do 
obchodního centra a koupí ve větším sportu něco se značkou. 
Nekupuje „no-name“ 
 

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 
- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 

kolektivu populární? 
 

Ano, klubu v Čestlicích. – Pouze členství. 
Jako firma členem Franchise klubu. 
X. 
 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 
 
Keňa – začátek roku 2012 – na čtrnáct dní. 
Aktivní – maximálně třetinu času věnuje relaxaci. 
Jezdí třikrát/čtyřikrát do roka. 
V poslední době byl také v Americe, Turecku, na Maledivách. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 
 
a. Oblečení – Hugo Boss, Calvin Klein, Delor, Harmony, 

Dolce&Gabbana 
b. Kosmetika – Chanel, Biotherm, Dior, Calvin Klein 
c. Automobil – BMW, Mercedes, Porsche, Lexus, Volvo 
d. Sportovní vybavení – Scott, Head, Reebok, Adidas, Nike 
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8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 
Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Hugo Boss – dobře šité, kombinace lehce sportovního a 
elegantního. Německá značka. Neví, jak je u nás dlouho.  
Mercedes – kvalita. 
 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
Ano.  Reklamu na Hugo Boss. V magazínech, v televizi si nic 
neuvědomuje. 
 

10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 
a. Potraviny – Nejraději Billa, pak Albert, dovoz potravin 

z Tesca – velká spokojenost, budou využívat častěji kvůli 
časové úspoře; BIO – občas ano, ale zastáncem není. 

b. Oblečení – Když jsou slevy, tak Pařížská; když jede do 
ciziny, tak se jde kouknout do obchodů; nemá to pravidlo; 
oblíbený obchod Hugo Boss ve Francii – skvělá obsluha; 
přes internet Calvina Kleina z Ameriky – perfektní; všechny 
obleky má od Deloru. 

c. Kosmetiku – Chanel, Biotherm krémy, mastičky, 
Ambiderman z lékárny na pleť. 

d. Sportovní vybavení – Obchodní centra; nekupuje „no 
name“, většinou Nike, Adidas, Reebok; kolo přes internet – 
zajde se podívat do kamenného obchodu. 

e. Dovolená – Cestovní kancelář – koukne na destinaci přes 
internet a pak si tam vytipuje pár možností; létá z Německa – 
cenově to vychází dobře a německé cestovky mají lepší 

ubytování; exotika – přes cestovku, Evropa nebo Amerika – 
zvlášť letenky a zvlášť ubytování. 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
BMW 750 – rok výroby 2010. 
Lexus – terénní auto – 2008. – Zájezdy do hor. 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 
Mezonetový byt na okraji Prahy. 

13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 
seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 
V rámci firmy jsou členem Franchise klubu – občasné semináře 
v Prague Bussines Club. 

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 
Kino – jednou za tři/čtyři měsíce, ale dost nepravidelně. 
Divadlo – také přibližně jednou za tři/čtyři měsíce. Naposledy ve 
Vinohradském divadle na komedii. 
Chodí na akce typu – večírky, pracovní akce. 
Párkrát do roka veletrh. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 

Dlouho knížku nečetl. – Naposledy „Cesta k poznání“ 
z podnikatelského prostředí (o člověku, co vedl velké firmy jako 
GE). 
Něco má rozečteno, ale málokdy se k tomu dostane. 
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16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 

Mimo pracovní obědy přibližně dvakrát týdně. 
Sokolovna v Průhonicích. 
Blízko bydliště La Forza. 
V centru Prahy La Casa Argentina. 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
Buď s kamarády, nebo by vyjel sám na lyžování, občas mu to 
prospěje. 
Žádné lenošení. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 
Ano, baví. Několik firem – nejpřínosnější anglické školky, firma 
na výrobu úsporného osvětlení – taky přínos určitým způsobem. 
Nejlepší pocit a satisfakci má z anglických školek. 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Pravidelně posílá peníze Nadaci manželů Klausových. 
Sponzoruje dětský domov ve Stránčicích. 
Peníze posílá sám za sebe, ne za firmu. 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Žádné existencionální problémy – dostatek peněz. Díky tomu se 
lépe podniká a osobní život funguje lépe. Celkově nezávislost na 
prostředí, trhu. Tento sen se mu splnil. Jinak nic konkrétního. 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Třetinu na dobročinné účely. Zbytek by podělil mezi rodinu, 
externí aktivity, podnikání, možná nové projekty. 
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Ano. – Většinou na internetu, tištěné si nekupuje, jenom pokud 
jsou někde k dispozici (např. v letadle). Elektronickou formu má 
nejradši. – Každé ráno iDNes, pak HN. Z ekonomických Ekonom 
a Euro. 
Používá IPad – Stáhl si tam nějaké časopisy (Týden). 
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
Vodafone – o Vánocích Velikonoce – ne vysloveně pozitivně, ale 
splnilo to účel, každý si toho všimne. 
Nic konkrétního, co by se mu líbilo. 
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – kvalita, časová dostupnost, lokace místa, výživová 

hodnota, nikdy nebere nejlevnější – automaticky je vyloučí – 
např. u cukru mu to nevadí, ale u mléčných produktů nebo 
masa vybírá dražší 

b. Kosmetiky – moc nepoužívá, ale podle kvality 
c. Oblečení – obsluha – ve Francii lepší než u nás – 

v obchodech samé Rusky – není to ideální; jak to sedí a podle 
stylu; nemá rád, kde jsou křiklavě napsány značky 
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d. Sportovní výbavy – nesmí to být „no name“ 
e. Dovolené – neplánuje dopředu (když má v příštím měsíci 

volno, tak jede) – spíš namátkově, v zimě hory i teplo; počasí, 
vzdálenost, čas, cena jako určitý faktor (ty dražší jsou na 
stejné úrovni, tak aby tam bylo co dělat) 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká?  
 
a. Potraviny – ano (dostane na to chuť, že to dlouho neměl – 

např. Kofolu) 
b. Kosmetika – ne – vůni z reklamy nepozná, ani se nerozhlíží 

– jde přímo pro konkrétní výrobek 
c. Oblečení – ne, neovlivní – má v tomto ohledu jasno 
d. Sportovní výbava – „neuvedeno“ 
e. Dovolená – používají celou dobu českou firmu Airstop; 

ovlivní ho obrázek, ale to neznamená, že jde přímo do té 
cestovky, vyhledá si informace o té destinaci 

f. Dodatek – ani reklama u aut 
 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Spíše luxusnější zboží. 
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
 
Většinou designérské značky. U nás je Calvin Klein luxusní, ale 
třeba v Americe je to průměrná značka. 
Luis Vuitton je luxusní, ale u nás moc zprofanovaný, i tak dobrá 
kvalita.  
Jinak určitě Gucci, Dior, Gabbana. 
 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Jako sinusoidu – jsou období, kdy všechno zvládá (skloubit práci 
a osobní život), pak je to nalámané, stresové, nemůže věnovat 
tolik času přítelkyni (minimálně – párkrát do roka) – nakonec vše 
vyřeší. Má ambice na něco lepšího, ale spokojený s tím, jak žije. 
 

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 3. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 5. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 4. 
d. Mít dobré postavení v práci. 7. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 6. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 11. 
g. Hodně cestovat, jezdit na dovolené i několikrát do roka. 8. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 2. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 10. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 12. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 13. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino 
a všeobecně být kulturně aktivní. 9. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
Asi by to byla otázka zdraví nebo vrácení člověka.(kvůli úmrtí 
v rodině)  
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Příloha č. 7: Shrnující protokol – Respondent F 

 

Respondent: F 

Věk: 42 

Dosažené vzdělání: Středoškolské – stavební zaměření 

Současné zaměstnání: Obchodní ředitel 

Stav: Ženatý 

 

Otázky: 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
 
Cyklistika. Motorka. Hokej. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
 
Nepreferuje ani jedno. 
 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
 
Posledních pár měsíců nic pravidelně. 
Chodíval v sobotu jednou týdně na hokej, teď má zraněnou nohu. 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
 
Kolo na doporučení od kamaráda. 
 

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 

- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 
kolektivu populární? 

Ne. 
 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 
  
Švýcarsko – lyžování. 
Chorvatsko. 
Kořenov – Liberec – lyžování. 
Cca pětkrát do roka. 
Plánují dovolenou na Srí Lanku. 
Na dovolenou jezdí s dětmi, rodinné dovolené. 
Aktivní – pohybovat a poznávat. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 
 
a. Oblečení – Adidas, Puma, Billabong, OP Prostějov, 

Benetton  
b. Kosmetika – Chanel, Dior, Henkel, Procter & Gamble, 

Chemopetrol Litvínov 
c. Automobil – Škoda, VW, Audi, Porsche, BMW 
d. Sportovní vybavení – Fischer, Scott, Reebok, Power, Nike 

 
8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 

Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Ne.  
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9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
X. 
 

10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 
a. Potraviny – V blízkém obchodě – Billa, BIO mu nic neříká, 

výrobky (máslo) kupuje lepší, většinou to nejdražší. 
b. Oblečení – Do Kotvy – je tam spousta obchodů, ví kde co je; 

občas někde v centru, když má volno; oblíbené Direct Alpine 
– už tam má slevu, zná obchodníka; do práce OP Prostějov – 
oblečení mu sedí. 

c. Kosmetiku – Dior, dříve Davidoff. 
d. Sportovní vybavení – Ve speciálním obchodě (co se týče 

cyklistiky – např. obchody v Ruzyni), většinou si vybere to 
nejdražší; na hokej Reebok; nejdřív vyzkouší a pak si možná 
koupí víc produktů dané značky. 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
Audi A4 – 2011. 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 
Rodinný dům, malé město. 

13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 
seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 

Mezinárodní konference navigačního systému Genero. – 
Pracovní. 

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Jaké a kolik jich bylo? Divadlo/koncert/festival. 
 
Divadlo. - U Hitlerů v kuchyni. Skoro nikdy nechodí do divadla. 
– Jednou za rok. 
Kino. – Nechodí. 
Koncert. – Byl na Sázava Festu. Párkrát zajde. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 

Cca deset knížek za rok. – Má rád dobré knížky, sci-fi, fantasy, 
literatura faktu. 
Motýl ve skafandru – O člověku se zvláštním syndromem. 
Uzavřená mysl – O holce na vozíčku – silný, sprostý příběh. 

16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 

Každý den kromě neděle. 
Oblíbená restaurace – česká kuchyně, kousek za rohem. 
Má taky rád indickou, čínskou, středomořskou kuchyni. 
Sushi rád nemá. 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
Na hokeji, pokud není s dětmi. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 

Ano baví. Samozřejmě je to prospěšný společnosti, kde pracuje. 
A je to prospěšný i společnosti obecně. 
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19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Pravidelně ne. Jenom minimálně. 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Vodní elektrárna. Prodával by elektřinu. Chtěl by někde koupit 
nějakou starou. Zatím jsou moc drahé a nikdo to nechce prodat. 
 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Asi nic. Např. na dovolenou by nejel, ale vodní elektrárnu nebo 
nemovitosti by koupil.  
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Ano, denně.  
Na internetu hledá specifické zprávy – iDnes.  
Také poslouchá každé ráno rozhlas. 
Televize – ano zprávy na ČT. 
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
Pět let zpátky – reklama na General Motors (Opel). 
Pif, paf, zelený a žlutý. – Neví, na co to je, ale líbí se mu to. 
Líbí se mu reklamy na Českého lva a Karlovarský festival. 
 
 
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – Billa – je dražší a je tam míň lidí. 
b. Kosmetiky – Musí mu vonět (Dior). 
c. Oblečení – Musí mu padnout a cítit se v tom příjemně. 
d. Sportovní výbavy – Sportovní kalhoty mu musí padnout, 

většinou nakoupí to nejdražší; na doporučení obchodníka. 
f. Dovolené – Jezdí tam, kam jezdí kvůli komunitě, opakovaně 

na osvědčená místa. 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká?  
 
a. Potraviny – Vidí v reklamě pivo, tak si dá v hospodě pivo, 

ale ne zrovna přímo tu značku 
b. Kosmetika – To vůbec neví, nevnímá 
c. Oblečení – Čte Outdoor, po čase si to možná koupí (pokud to 

doporučí obchodník) 
d. Sportovní výbava – Viz předchozí otázka 
e. Dovolená – Ne. 

 
26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 

střední třídy? 
 
Asi luxusní. Celkově si nevybírá úplně luxusní, ale dražší. Když 
to má smysl, tak je ochoten dát víc peněz (kolo pro syna za 
30000 Kč) 
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
 
Prada, OP Prostějov, Nike, Adidas – myslí si, že se připlácí za 
značku.  
Lamborghini, Ferrari, Porsche, Mercedes, Michelin, La Martina.  



72 

 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Hodně plánování – práce i volný čas. Snaží se najít rovnováhu 
mezi prací a volným časem. 
 

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou: 
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 11. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 5. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 4. 
d. Mít dobré postavení v práci. 7. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 6. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 9. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

8. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 2. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 10. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 12. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 3. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino 
a všeobecně být kulturně aktivní. 11. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
 
Asi nejspíš zdraví pro celou rodinu. 
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Příloha č. 8: Shrnující protokol – Respondent G 

 

Respondent: G 

Věk: 40 

Dosažené vzdělání: VŠ – Vysoká zdravotnická škola. 

Současné zaměstnání: Hospital manager – farmaceutická firma 

Stav: vdaná – dvě děti 

 

Otázky: 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
 
Sport – běh, jóga, fitness. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
 
Záleží jak kdy, ale spíš s přáteli. 
 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
 
Cca čtyřikrát týdně – běhání, jóga, fitness, fitness. 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
 
Běh – hezké, funkční prádlo. Boty Mizuno. 
 

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 

- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 
kolektivu populární? 
 

Permanentka do fitness. Ale členem není. 
 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 
 
Švýcarsko – lyžování. 
Chorvatsko. 
Kořenov – Liberec – lyžování. 
Cca pětkrát do roka. 
Plánují dovolenou na Srí Lanku. 
Na dovolenou jezdí s dětmi a manželem, rodinné dovolené. 
Sama s manželem byla 3 roky zpět. 
Aktivní – pohybovat a poznávat. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 
 
a. Oblečení -  Ralph Lauren, Luis Vuitton, Nike, HM, Anna 

Rittaca 
b. Kosmetika – Dior, Chanel, Dove, Fa, X 
c. Automobil – Ford, Citroen, Mazda, BMW, Škoda 
d. Sportovní vybavení – Adidas, Nike, Mizuno, K2, Samsonite 

 
8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 

Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Ralph Lauren – kvalitní věci, originalita, barevná škála.  
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9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
Ano. Ale spíše přímo v obchodech. V časopisech neví. 
 

10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 

a. Potraviny – Interspar – kvalitní ovoce a zelenina, Billa – 
výborné pečivo a šunky a je menší; maso – od kamaráda; 
BIO – někdy kupuje, biomléko a biojogurty ano, ale 
speciálně se na to nezaměřuje. 

b. Oblečení – Zara, HM - Spodní prádlo, košile, trička. 
Kabelky Luis Vuitton nebo Gucci – jsou kvalitní. Boty 
kvalitní italské – v obchodním centru. Má ráda Guess. 

c. Kosmetiku – Mahler – opravdu kvalitní a drahé, cenu neřeší, 
v drogerii se nesežene; nebo zajde do lékárny; La Roche – 
kvalitní, také má ráda Estée Lauder 

d. Sportovní vybavení – Boty do speciálních obchodů, 
nevyplatí se šetřit; boty Mizuno; např. do Rakouska, kde 
mají velký výběr (Nike); speciální obchod Millet na Florenci 

e. Celkově – má ráda všechno na jednom místě – obchodní 
centra 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
Ford Mondeo – 2010 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 
Rodinný dům, malé město, Středočeský kraj 

13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 
seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 

Cca čtyřikrát do roka. Pracovní semináře. 
Na ostatní nezbývá čas. 

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 

Divadlo – pětkrát do roka. Líbilo se jí „Kdo je tady ředitel?“. 
Kino – nechodí, štve ji, že je to hrozně drahé – radši si film koupí. 
Festival – Sázava Fest. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 
Nečte, ani před spaním, jenom na dovolených. 
Cca tři do roka. 
Knížky ze zdravotnického prostředí – např. detektivky. 

16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 
Denně. 
Vybírá dobré restauraci. 
Má ráda sushi – např. Sushi point. 
Na šneky chodí do Il Corniolo. 
Indické jídlo – na Bělohorské. 
Na kafe do Jirečkovy. 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 

Sportovní aktivity. Party s kamarády. Koncerty, plesy. 
Celkově aktivně. 
Nepovede se jí, že by si na chvíli oddychla. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 
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Ano, baví. Ano, je přínosná, užitečná a má z toho 
radost.(propagace léků, které zachraňují životy). 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
V rámci firmy dávají peníze do kasičky. 
Jinak nepřispívá. 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Chtěla mít děti, dům, dobrou práci. – Všechno má. 
Nic jiného ji nenapadá. 
 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Nejdřív pořádná oslava. Postavila by jiný dům. Nebo by peníze 
investovala. Něco by dala nadaci. 
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Ne. – V poslední době hltá Reflex. 
Internetové ano – spíš bulvár. 
Poslouchá Český Rozhlas. 
Televize – zprávy ano, občas jako kulisu. 
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
Blondýna Pazderová – jogurt Müller. 
Líbí se reklamy na Coca-Colu. 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – Dražší = kvalitnější, musí chutnat dětem. 
b. Kosmetiky – Na doporučení kosmetičky, nezáleží na ceně. 
c. Oblečení – Originalita, musí jí bavit. 
d. Sportovní výbavy – Důvěřuje prověřeným značkám. 
e. Dovolené – Na základě doporučení a destinace; rádi se vrací 

na známá místa, kde byli spokojeni. 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká? 
 
a. Potraviny – Ne. 
b. Kosmetika – V časopisech, kde jsou namalované osobnosti, 

to se jí líbí a koupí si to, například kolekce s Heidi Klum. 
c. Oblečení – Stejné jako u kosmetiky, když to vidí v časopisu, 

tak si to za čas možná koupí, například kolekce od Madonny 
nebo Armani v H&M. 

d. Sportovní výbava – Ne. 
e. Dovolená – Ne. 
f. Celkově – Myslí si, že televizní reklama ji neovlivní, ale 

reklama v časopisech ano. 
 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Jak co. – Určitě nakupuje značky střední třídy, ale doplňky (šála, 
boty, pásek) luxusní – dělají celkový dojem. 
Měla období, kdy nakupovala pouze luxusní zboží, časem to 
shledala jako zbytečné. Připouští, že dříve hodně „plýtvala 
penězi“, něco stálo třeba 5 tis. a měla to jednou na sobě. 
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27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
 
Luis Vuitton, Dior, Gucci, Guess, Valentino, Chopard. 
Celá ulice Pařížská. 
Nejvíce Chanel, sama si ji ráda kupuje. 
 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Konzumní. Je spokojená. Může si koupit, co chce. 
Něco je plánované, něco spontánní. Ale spíš plánuje. 
 

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 6. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 3. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 5. 
d. Mít dobré postavení v práci. 7. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 4. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 8. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

9. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 2. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 13. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 12. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 11. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino 
a všeobecně být kulturně aktivní. 10. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
 
Vypadnout ze stereotypu. – Vzít děti a žít si měsíc v přepychu. 
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Příloha č. 9: Shrnující protokol – Respondent H 

 

Respondent: H 

Věk: 53 

Dosažené vzdělání: VŠ – Jaderné inženýrství 

Současné zaměstnání: OSVČ – vedení účetnictví 

Stav: Ženatý 

 

Otázky: 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
 

Puzzle, lepí papírové modely hradů, kouká na televizi ČT4 - 
sport, sci-fi filmy, deskové hry. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
 

Puzzle skládá sám, deskové hry v kolektivu. – Když si může 
vybrat, tak preferuje kolektiv. 
 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
 
Nohejbal. – Jednou týdně s kolegy z práce. 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
 
Vlastně žádné. Vezme staré triko ze skříně. 
 

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 
- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 

kolektivu populární? 
 

Ne. 
 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 
 
Planá u Mariánských lázní. – Chatička v lese. 
U moře, Blansko, Liberec. – Spíš Česká republika. – Zahraničí 
výjimečně. 
Cca pětkrát do roka. 
Spíše aktivní. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 

 
a. Oblečení – Hugo Boss, OP Prostějov, CM, Versace, Nike. 
b. Kosmetika – Adidas, Fa, Jar, Cif, Odol. 
c. Automobil – Škoda Yeti, Škoda Octavia, Mercedes, Jaguar, 
Škoda Citigo. 

d. Sportovní vybavení – Nike, Adidas, Bauer, X, X. 
 

8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 
Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Bushman – trička, vesty, bundy. 
Je sportovní, barevná, vydrží a sluší mu to. 
Je to česká značka, neví, jak je dlouho na trhu. 
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9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
Ne. 
 

10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 

a. Potraviny – Interspar, Globus – dobrý maso, uzeniny, pečivo. 
b. Oblečení – Wrangler, HIS – džíny, Janek – košile, Bushman - 

trička, vesty, bundy; rozhodně ne Baťa – špatná zkušenost – 
zamítnutí reklamace. 

c. Kosmetiku – Většinou nekupuje sám, zubní pasty – Odol, 
Signal. 

d. Sportovní vybavení – Neřeší (vezme si na sport starší 
tričko). 

e. Celkově – Nechodí přímo do obchodních center, nemá je rád. 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
Škoda Yeti 2010 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 
Byt v řadovém domě. 

13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 
seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 

Ano, seminář týkající se účetnictví - práce. Jezdil dříve pracovně, 
od doby co je OSVČ, tak téměř ne. 

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 

Kino – 2x/měsíc. 

Divadlo. 
Ples.  
Musika – Sabaton, Nohavica. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 
Cca 10-20 ročně. 
Pecinovský – Vejce s ozvěnou – scifi. 
Lee Child – Výstřel – kriminální. 
Matthew Reilly – Chrám – akční. 

16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 

Jednou týdně – s dcerou na oběd. 
Grosseto na náměstí Míru – rodinné obědy. 

17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
Pozvou kamaráda na vaření – pak hrají deskovou hru – pak jdou 
do kina – zahradní práce, Zoo. 
Nikam nejezdí. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 

Ano, jinak by to nedělal. 
Ano, vidí, že pomáhá lidem. – Dodávání diagnostických léků. 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Ne. – Špatná zkušenost s charitou. 
Přispíval na povodně.  
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Adopce zvířete v ZOO.(impuls od dcer) 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Zrovna teď – jet do severních zemí na houby. 
Většinou krátkodobé cíle. – chtěl blonďaté holčičky – má je. 
 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Investice, část rodině, kupili by si něco nadstandardního. 
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Ne. – Informace jsou staré. – Televize je lepší, poslouchá Český 
rozhlas 2. 
Sleduje ČT24 – je to komplexní a dá se u toho dělat spousta věcí. 
– Pracuje u toho. 
Zprávy na ČT1, výjimečně na Nově. 
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
„Bobika“ – domníval se, že reklama byla na Seznam. 
Dříve se mu líbily reklamy na Oskar. 
„Kluk přišel žádat o ruku“ – Nejspíše T- Mobile 
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin – Kvalita a čerstvost, neřeší potraviny v akci (spíš 

mu to přijde podezřelé), BIO nekupuje – vůbec to neřeší, 
důvěřuje českým značkám. 

b. Kosmetiky – Zkušenosti s předchozím užíváním. 
c. Oblečení – Rád chodí nakupovat s dcerami, na doporučení, 

musí se v tom cítit dobře, barva není rozhodující; u bot 
nekouká na cenu – musí mu sedět. 

d. Sportovní výbavy – Nekupuje si sportovní oblečení. 
e. Dovolené – Podle destinace, podle doporučení (i na internetu 

– Interhome, Chatatour), podle popisu, fotek; hotel max na 
jednu noc. 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká?  
 
Na reklamu nedá, rozhodně ne, spíš to bere jako informaci. (že 
Kofolu pořád vyrábí), ani na auta. (Na druhou stranu si koupil 
auto po zkušební jízdě.) 
 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Určitě střední třídy. 
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
 
Versace, Hugo Boss – neřeší, netouží po tom. 
Připouští, že vlastní hodinky Festina – vydrží a splní to ten účel. 
Ale 100 tis. by za hodinky nikdy nezaplatil, to mu přijde 
zbytečné. 

 
28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 

 
Dodržování nějakého řádu je fajn, ale když chce, tak ho poruší. 
Je nerad do něčeho tlačený. 
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29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 

a. Být dobře finančně zajištěn/a. 5. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 9. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 3. 
d. Mít dobré postavení v práci. 4. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 10. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 11. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

6. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 2. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 13. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 12. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 7. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 

nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino 
a všeobecně být kulturně aktivní. 8. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
 
Zdraví pro celou rodinu. 
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Příloha č. 10: Shrnující protokol – Respondent I 

 

Respondent: I 

Věk: 44 

Dosažené vzdělání: Vysokoškolské, FF UK 

Současné zaměstnání: HR 

Stav: Rozvedená 

 

Otázky: 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
 
Zahradničení, sport, cestování. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
 
Preferenčně s přáteli, ale záleží na aktivitě. 
 

3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
 
Běhání, in-line, 1x týdně. 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
 
Nic konkrétního. 
 

5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 

- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 
kolektivu populární? 
 

Ne. 
 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 
 
Rakousko 2x (lyžování), Jižní Čechy, Chorvatsko 
Preferuje aktivní dovolenou, menší výlety z jednoho místa. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 

 
a. Oblečení – Promod, Tommy Hilfiger, Levis, Desigual, X 
b. Kosmetika – L’Oreal, Alcina, Kenzo, Hugo Boos, Dermacol 
c. Automobil – Ford, Audi, Škoda, Volkswagen, BMW 
d. Sportovní vybavení – Adidas, Salomon, Nike, Gumotex, 

Atomic 
 

8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 
Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Ne. 
 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
X. 
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10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 

a. Potraviny – Interspar, nejraději BIO, Madeta 
b. Oblečení – Obchodní centra, vše pohromadě, boty Clark 

nebo Gabor, občas má ráda i malé originální butiky, např. 
v pasáži Platýz, jinak Marks & Spencer 

c. Kosmetiku – Alcina (přímo od kadeřnice), Dermacol, 
L’Oreal (drogerie) 

d. Sportovní vybavení – boty vždy Salamon, jinak sportovní 
obchody v nákupním centru, např. Rock Point.  

 
11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 

 
Ne, pouze služební. 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 
Byt v panelovém domě, Praha 4. 

13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 
seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 

Ano. Kurz coachingu, Pouze jednou. 
14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 

události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 
Zhruba 5 kulturních událostí. Nejraději kino, občas koncert, 
většinou ale kvůli dceři. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 
Ano, tak dvě měsíčně. Duchovní tématika, dlouhé ságy, romány. 

16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 

2x týdně. Nejraději Ambiente. 
17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 

Většinou na chalupě, zahradničení, výlety. 
18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 

přínosná? 
Ne. Obecně tento typ povolání ano, ale toto konkrétní místo jí 
nevyhovuje.  
Ano, určitě. 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Ano, adopce dítěte v Keni, Světluška, pravidelné SMS. 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Být sama se sebou v pohodě (pozoruje zlepšování s věkem), už si 
splnila cestu kolem světa. 
 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Ukončila by své zaměstnání, poté práce už jen externě, začala by 
více cestovat, část na charitu, část by investovala, zaplatila by si 
další vzdělání. 
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Ne. Na internetu ano, iHned, zprávy v TV ČT1/Nova 
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23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
KB – negativně, kampaň s převleky za půjčku apod., 
Bobika – pozitivně, myslela si, že je na Seznam.cz. 
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potraviny – Poměr cena kvalita, BIO. 
b. Kosmetiky – Na doporučení (kadeřnice), jinak neví. 
c. Oblečení – Pohodlné, aby ho už nemusela upravovat, 

originálnost, pestrost. 
d. Sportovní výbavy – Vše na jednom místě, jinak bez 

preference, u obuvi vždy značka Salamon. 
e. Dovolené – Jedna dovolená do roka již osvědčené místo, 

jedna dovolená místo nové. Rozhoduje se tedy na základě 
destinace 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká?  
 
a. Potraviny – Ne. Po skončení dotazníku připustí, že si 

dokoupila náhradní kapsle Nescafe se speciální příchutí na 
základě direkt mailu. 

b. Kosmetika – Ne. 
c. Oblečení – Ne. 
d. Sportovní výbava - Ne. Ale pokud by byla v TV reklama na 

výprodej třeba Salamonu, šla by se podívat. Pak si 
vzpomněla, že si na základě letáku koupila nářadí Fiskars, 
bylo v akci. 

e. Dovolená -  Ne. 
 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Střední třída. 
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
 
Pařížská ulice, Hugo Boss Louis Vuitton. 
 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Radost ze života, do jisté míry sinusoida, nemá vše dopodrobna 
rozplánováno, částečná spontánnost. 
 

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 5. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 8. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 3. 
d. Mít dobré postavení v práci. 7. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 10. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 11. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

6. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 2. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 12. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 13. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 9. 
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l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 
nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně 
divadlo/kino a všeobecně být kulturně aktivní. 4. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
 
Najít životního partnera. 
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Příloha č. 11: Shrnující protokol – Respondent J 

 

Respondent: J 

Věk: 52 

Dosažené vzdělání: Vysokoškolské - ČVUT 

Současné zaměstnání: OSVČ – Podnikání v informačních 

technologiích – specializace v oboru analýz a konzultací financí, pracuje 

exkluzivně pro jednu firmu 

Stav: Svobodná 

 

Otázky: 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
 

Čtení, hudba, sport. 
 

2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
 
Nemá to vyhraněné. Upřednostňuje spíš společnost, ale tráví víc 
času sama. 

 
3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 

 
Ano. Tenis jednou týdně. 
 

4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
 
Ano. Chce kvalitní věci. 

Některé vybavení kupuje přes klub, oblečení od Sergio Tacchini 
(tuto značku nosí Djokovič – nosila jí už předtím). 
Ale spíš není vyhraněná na značky. 
 

5.   Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, 
školení, jakákoli jiná indoorová/outdoorová aktivita) 
- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto 

kolektivu populární? 
 

Tenisový klub (Nosí se tam klasické značky – Nike, Adidas).  
 

6.    Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené 
obecně preferujete? (místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 

 
Léto 2011 – Sardinie. 
Předtím Francie – lyžování. 
A ještě předtím Thajsko. 
Chystá se do Mexika. 
Nemá ráda organizované dovolené, možná kdyby byly hodně 
zajímavé (např. Severní pól). Preferuje individuální, poznávací. 
Neláká ji moře.  
Cca dvakrát do roka. 
 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci 
těchto kategorií: 

 
a. Oblečení – Max Mara, Marella, Sergio Tacchini, Esprit. 
b. Kosmetika – Belinda, L‘Oreal, německá přírodní kosmetika 

Hauschka, Nivea, Dalan, La Rosche Posay. 
c. Automobil – Volvo, Subaru, Škoda, Octavia, Mercedes. 
d. Sportovní vybavení  –  Adidas, Reebok, Head, Columbia, 

Sergio Tachini. 
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8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? 

Víte, kde se zboží této značky vyrábí? Víte něco o její historii? 
Řekněte mi cokoliv, co vás k této značce napadne. 
 
Tiger – ze Švédska. Nakupuje jí v Dánsku na letišti. U nás není. 
 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
 
Ne. 
 

10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 
 

a. Potraviny – Líbí se jí trhy, jinak navštěvuje Billu a Alberta 
(je to daný přístupností); pro kvalitní maso by si dojela; 
kupuje BIO, ale není fanatik – takže nakupuje pár věcí – 
oleje, kakao, žitný chléb. 

b. Oblečení – v Dánsku na letišti (obchod Tiger), u nás Marella 
a Jackpot a Levis, Marella, nemá ráda butiky v blízkosti 
Pařížské. 

c. Kosmetiku – Kupuje Hauschku (obchod v Revoluční, není 
v drogeriích) – velmi dobré, nekupuje si líčidla, dále kupuje 
La Roche a Dalan a švédská vlasová kosmetika Harologi. 

d. Sportovní vybavení – Většinou Intersport (mají tam kartu; 
má to tak, že se tam jde občas podívat se synem nebo co by 
se jí hodilo). 

e. Celkově – Nejvíce jí vyhovuje nákupní centrum Flora (líbí se 
jí, že tam je málo obchodů), nesmí to být masové (ani věci), 
zároveň ale kvalitní. Nesmí být však příliš drahé. 

 
 
 

11. Pokud vlastníte automobil, jaké značky a roku výroby? 
 
Škoda Octavia – 2009 
 

12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé 
město/velké město) 
Dům – poměrně v centru. 

13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý 
seminář/přednášku? Jaké a kolik jich bylo? 

Tiskové výzkumy – pracovní seminář. 
Spíše sporadicky. – Ale chtěla by se vzdělávat více. 

14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní 
události? Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 

Tak čtyřikrát až pětkrát do roka. – Chtěla by víc. 
Spíše muzika – jazz, klasika. 
Kino – Woody Allen. 

15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? 
(Mimo pracovní povinnosti.) 
Cestovatel Jan Havlasa – Kvetoucí nopály. – Má ho velice ráda – 
glosuje aktuální problémy. 
Aldous Huxley – Brave New World. 
Havlasa – hodně o cestování. 

16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? 
(Soukromý oběd/večeře) 
Cca dvakrát měsíčně. 
Má oblíbenou pizzerii a restauraci blízko Mánesovy. 
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17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
V létě se snaží mimo Prahu. – Např. na chalupu. 
Soboty vyčistit hlavu. – Dělat něco, co se netýká práce. 

18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti 
přínosná? 
Ano baví. Myslí si, že není přínosná – akorát, že je součástí 
globalizace. Ale význam má a je i prospěšná. Ale obecně 
společnosti prospěšná není. Taková povolání jsou vzácná - třeba 
lékař apod. 

19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní 
činnosti? 
 
Občas ano. – Dětský dům, lidem na ulici. 
Dětský dům – asi dvakrát do roka 1000Kč. 
 

20. Jaký je Váš životní sen? 
 
Ani ne. – Chtěla vždy cestovat, takže se snaží cestovat. Cestování 
pro ni znamená hodně. 
 

21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste 
ji investoval/a, co byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
 
Zajistit existenci – nezávislost na práci. 
Chtěla by pomoct – např. koupí zdravotního přístroje. 
Vlastní rádio, cestování. 
Byla by aktivní – žádný sladký život na Bahamách. 
 
 
 

22. Čtete pravidelně noviny? 
 
Ne. Přečte si Novinky na internetu. Zprávy nesleduje – jenom 
pokud ji něco zaujme na internetu. 
 

23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední 
době zaujala? A kdy jste si naposledy něco podle reklamy 
koupil?  
 
Konkrétně si nic nevybaví – vadí jí reklamy, které už pomalu 
zachází do intimností, detailů (reklamy na dámské potřeby).  
 

24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 
 
a. Potravin - Kouká na poměr cena/kvalita/zdraví – tzn. dražší 

a kvalitnější (nešetří na tom)  
b. Kosmetiky – Musí být přírodní. 
c. Oblečení - Personál je důležitý (musí se tvářit přívětivě), 

originálnost. 
d. Sportovní výbavy – Kvalita. 
e. Dovolené – Podle destinace. 
 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká?  
 
a. Potraviny – Hrozně málo. 
b. Kosmetika – Ne, např. na zmizení vrásek; od velkých firem 

reklamám nevěří, musí mít pocit, že jí to něco dává a musí to 
odpovídat jejímu věku. Na nějaké menší značky by uvěřila 
spíše. 

c. Oblečení – Čte si reklamní maily od Ecca. 
d. Celkově – Snaží se reklamu nevnímat. 
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26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží 
střední třídy? 
 
Spíše střední.  
 

27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
 
Max Mara, Louis Vuitton, Versace. 
 

28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
 
Stále v činorodém duchu. 
Má toho hrozně moc – kromě práce nějaké rodinné nepříjemnosti. 
Ale dokáže si najít čas na sebe. 
 

29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního 
žebříčku priorit od nejdůležitější po nejméně důležitou:  
 
a. Být dobře finančně zajištěn/a. 7. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 2. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 3. 
d. Mít dobré postavení v práci. 5. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 4. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 10. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 

9. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 6. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu 

pracovnímu a finančnímu postavení. 11. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 12. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a 

pracovat. 13. 

l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na 
nejrůznější semináře, navštěvovat pravidelně 
divadlo/kino a všeobecně být kulturně aktivní. 8. 

m. Zdraví. 1. 
 

30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 
 
Aby se u nás hnula politická scéna – aby se to pročistilo a dalo se 
tu dýchat, ne tahle špína. 


