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Abstrakt (česky): 

 

Práce se zabývá fenoménem m-commerce. Ve stručné historii je popsán vývoj a zlomové 

okamžiky pro rozvoj tohoto segmentu a jeho následná adaptace. Dále je pojednáno o typech 

transakcí, které jsou přes mobilní zařízení realizovány a také o technologiích, které umožnily 

postupnou proměnu těchto zařízení v multifunkční objekty. Ve čtvrté kapitole se zabývám 

vyhodnocením praktického výzkumu, který jsem realizovala. Ten byl zaměřen na typologii 

nákupů, které jsou českými uživateli realizovány přes jejich mobilní zařízení (smartphony 

a  tablety), ve vztahu k mobilní platformě smartphonu, který vlastní.  

 

Abstrakt (in English): 

 

Thesis deals with the phenomenon of m-commerce. History section briefly describes the 

evolution and significant moments for further development of this segment and its subsequent 

adaptation. It also discusses the types of transactions that are carried out through mobile 

devices and also about technologies that allow for a gradual transformation of these devices 

into multifunctional objects. The fourth chapter deals with the evaluation of practical research, 

which was carried out by me. The research was focused on the typology of purchases that are 

realized by Czech users through their mobile devices (smartphones and tablets) in relation to 

mobile smartphone platform, which they own. 
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Předmluva 

 

Téma práce jsem si zvolila v návaznosti na své (nyní již minulé) zaměstnání 

ve  společnosti Allegro Group CZ, kde jsme se věnovala monitoringu a analýzám e-commerce 

a  m-commerce trhů (českého i zahraničních). V průběhu provádění těchto analýz jsem často 

přicházela do kontaktu s velmi protichůdnými tvrzeními na straně odborných médií. Bylo 

to  nejčastěji v případě charakteristik jednotlivých skupin majitelů smartphonů. Jsou studie, 

které například dochází k závěrům, že majitelé iPhonu mají největší příjmy a jsou to nadšenci 

do technologií. Oproti tomu některé další studie tvrdí, že Android mají skuteční „geekové“ 

a  lidé, kteří umí využít potenciál internetu a nových technologií. Navíc většina těchto 

materiálů vypovídá pouze o americkém trhu a jeho uživatelích. Považovala jsem proto 

za  zajímavé zjistit, jaká je situace na českém trhu a zeptat se osob, které vlastní smartphone, 

na jejich způsob a zvyklosti v nakupování přes tento druh zařízení. Kromě zmíněného 

průzkumu jsem se také zabývala historií m-commerce a tím, co byly dílčí kroky i zásadní 

milníky, které tento segment posunuly a zformovaly do dnešní podoby. Na tento okruh 

se  zaměřuji v druhé kapitole, kde se dále věnuji uvedení do problematiky, popisu 

a  charakteristice mobilních zařízení a technologií a dále vývoji a adaptaci m-commmerce jako 

takové.  Třetí kapitola uvádí konkrétní čísla z trhu, na kterých je demonstrováno, jak velký 

nárůst tento segment zažívá v poslední dekádě. Zaměřuji se zde na aktuální trendy v oblasti m-

commerce a na predikci možných změn v blízké budoucnosti. Čtvrtá kapitola se věnuje pouze 

českému trhu, který se snažím přiblížit a popsat aktuálními i historickými čísly. Je zde popsán 

současný stav české m-commerce a opět výhled do budoucna, kam by se trh mohl ubírat. Pátá 

kapitola popisuje způsob realizace praktického výzkumu a přináší z něj zpracovaná data. 

V závěru práce v poslední kapitole provádím částečnou konfrontaci dat z mého výzkumu a dat 

oficiálních z českého trhu.  

 

Hlavní prameny pro moji práci byly odborné publikace, analýzy a komentáře, zejména 

ze serverů eMarketer a comScore, ale také materiály z odborných konferencí (zejména 

v České republice). Většina materiálů byla v angličtině a v případě popisu současné situace 

na  trzích jsem dbala na maximální možnou aktuálnost dat. V případě zpracování českého trhu 

jsem se potýkala s problémem poměrně velké rozdílnosti číselných výstupů z jednotlivých 



 
 

zdrojů. Zejména však jsem narazila na celkový nedostatek dat a informací, které by se týkaly 

objemu vydaných peněz v tomto segmentu. Existuje zde poměrně dost studií o penetraci 

mobilního internetu, typu smartphonu, penetraci mobilních platforem apod., nepodařilo se mi 

ale získat žádná data vypovídající o tržbách a o hodnotách transakcí, které jsou českými 

uživateli přes mobilní zařízení realizovány za celkový nákup zboží. Všechny zdroje jsou 

uvedeny v sedmé části Seznam použité literatury a záznamy vychází z citačních norem ISO 

690 a ISO 690-2. Seznam citací je seřazen abecedně. V textu práce jsou použit tzv. 

„Harvardský systém,“ kde v hranatých závorkách uvádím první údaj ze záznamu a datum 

vydání. 

Ohledně používaných termínů bych ráda uvedla, že v této práci používám anglické 

slovo m-commerce, které záměrně nepřekládám z toho důvodu, že tento termín jsem 

i  v českém prostředí našla jako běžně užívaný. Podobně je to i u výrazu smartphone, který 

také používám bez překladu ze stejného důvodu. V práci se vyskytují i další anglická slova, 

která jsem po úvaze nechala v originále z toho důvodu, že překladem by částečně ztratily 

význam a domnívám se, že i v českém prostředí již jde o zavedené termíny. V práci je často 

zmiňované slovo „platforma“ chápané jako ekvivalent pro operační systém mobilního 

zařízení. Celé téma hovoří o transakcích přes mobilní zařízení. V případě této práce mám 

na  mysli výhradně smartphony a tablety. Jsem si vědoma toho, že do této sekce patří i další 

zařízení jako jsou čtečky e-knih nebo herní konzole, ale tuto práci jsem chtěla zaměřit 

na  obchodování přes ta zařízení – smartphone a tablet, která pro jejich multifunkčnost 

využíváme s obrovskou frekvencí během každého dne.  

 

Na závěr předmluvy bych ráda poděkovala svému vedoucímu práce Ing. Petru Očkovi, 

Ph.D. a za cenné konzultace a připomínky také Mgr. Josefu Šlerkovi. Můj další dík patří mé 

rodině, za jejich trpělivost, pomoc a pochopení v období psaní mé diplomové práce. 
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1 Úvod 

 

Smartphone v dnešní době pro většinu svých majitelů představuje spojení se světem 

nebo alespoň spojení se svým okolím. Nejde ale jen o možnost někomu zavolat nebo být 

dostupný pro ostatní. Chytrý telefon nám v dnešní době umožní například během ranní cesty 

do práce si koupit SMS jízdenku, v tramvaji zkontrolovat nejnovější události 

na  zpravodajských serverech, vyřídit e-mail, rezervovat si stůl v restauraci na oběd a koupit 

lístky do divadla na večerní představení. V několika minutách můžeme vyřídit vše potřebné, 

bez toho aniž bychom čekali, až se zapne a načte počítač. Prostě „tady a teď.“ V průběhu 

posledních dvou desetiletí se technologie mobilních telefonů proměnila tak zásadním 

způsobem, že přístroj, který před dvaceti lety rozhodně nebyl designován na to, aby ho majitel 

měl ve své kapse a stále při sobě, dnes váží o třetinu méně a rozměry se skutečně vejde 

do  kapsy. V době jeho vzniku byla primární, a na nějaký čas jeho jediná funkce – volání. 

V dnešní době jsou díky připojení na internet jeho možnosti neomezené.  

Data z amerického trhu ukazují, že 54% mobilní audience používá smartphony 

a že  také 72% všech nově koupených mobilních zařízení jsou smartphony [ComScore, 2013]. 

Jak ukazují historická data, tento počet meziročně narůstá v desítkách procent [eMarketer, 

2013a]. To, jak se chytré telefony stávají stále přirozenější součástí rostoucího počtu nových 

majitelů, roste i velikost trhu mobilní komerce. Do té se aktivně zapojuje na denní bázi stále 

větší počet osob. Celý segment tak nabývá na významu pro obchodníky, kteří se tomuto 

komunikačnímu kanálu musí přizpůsobit a najít cestu, jak efektivně komunikovat se svými 

zákazníky i přes tento druh zařízení.  

Dalším, stejně významným mobilním zařízením jsou tablety. Ty, jak ukazují studie 

[LIETAVIETIS, 2013], jsou využívány v průběhu dne v jinou dobu a zpravidla pro odlišný druh 

aktivit než smartphony. Obě tato zařízení přinášejí nové uživatelské možnosti od rozdílné 

konzumace a zobrazení obsahu až po rychlost exekuce jednotlivých operací. Na druhou stranu, 

právě tyto nové funkcionality ale i limity technologie, jsou velkou výzvou pro obchodníky, 

kteří musí svou online komunikaci těmto médiím přizpůsobit.  
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Mobilní zařízení jsou v dnešní době multifunkčním nástrojem a dokážou nahradit 

desítky ostatních zařízení, která do sebe v průběhu času integrovaly. Nejsou to jen 

funkcionality typu budík, kalkulačka, foťák nebo poznámkový blok, které většina z nás denně 

využívá. Tato zařízení se dnes stala nástroji pro koupi zboží či služeb a zprostředkovateli 

peněžních transakcí. Svým smartphonem dnes mohu zaplatit stejně, jako svou kreditní kartou. 

Jako obchodník mohu přes svůj tablet přijmout platbu od zákazníka.  

To, jaké podmínky pro obchodování přes tato zařízení obchodníci nabízí, je specifické 

pro každou zemi či region a její trh. Nejvyšších čísel ohledně tržeb, počtu realizovaných 

transakcí a také aktivity, dosahuje americký trh, který je leaderem v celé oblasti m-commerce 

[Global mobile statistics 2013, 2013]. I když český trh je oproti tomu americkému zpožděn 

v řádu měsíců, v některých případech i let, je dobré sledovat trendy, které na tomto trhu 

vznikají a zanikají. Je totiž velmi pravděpodobné, že se v menší míře projeví i na našem 

území. 

Tato diplomová práce pojednává o tom, jakým způsobem segment m-commerce vznikl 

a vyvíjel se a dále, jak samotná technologie a druh platforem v mobilních zařízeních ovlivňuje 

aktivitu koncových uživatelů. 
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2 O pojmu m-commerce, historie a adaptace 

 

2.1 O pojmu m-commerce 

 

M-commerce je zkratkou slova mobile commerce, do češtiny překládaného jako 

mobilní komerce. Jedná se o transakci mezi dvěma subjekty, která je realizována pomocí 

mobilního zařízení. Pro tuto práci jsem se rozhodla zvolit právě anglickou zkratku slova, tedy 

dále jen m-commerce. M-commerce je přímo ovlivňována penetrací mobilních zařízení 

a  konkrétní nabídkou služeb v dané zemi. Můžeme na ni nahlížet jako na podmnožinu 

elektronické komerce (dále jen e-commerce), která je označením pro veškeré obchodní 

transakce realizované pomocí elektronických systémů jako je internet a další počítačové sítě 

[E-commerce, 2013]. M-commerce může být oproti e-commerce vymezena definicí, 

že hlavním rozdílem mezi těmito segmenty je typ přístroje, přes který je obchodování 

realizováno, v tomto případě mobilní přístroj versus počítač. Druhy zařízení, které 

v uplynulém desetiletí nesly označení „mobilní přístroj“ se dosti lišily. Například v roce 2001 

jsou mezi mobilní přístroje řazeny: mobilní telefony, PDA přístroje, pagery a dokonce 

automobily, které mají bezdrátový přístup na internet a mohou operovat na základě svých 

schopností jako je e-mail nebo prohlížení webu [DEANS, 2005]. V roce 2013 bychom jako 

mobilní přístroje definovali asi pouze mobilní telefon – smartphone a tablet. 

Jako další ukázku toho, jak vývoj, vznik a zánik jednotlivých technologií pro koncové 

uživatele částečně proměnil vnímání segmentu m-commerce, použiji definici, která byla 

vyslovena poprvé v roce 1997 při příležitosti prvního setkání odborné veřejnosti nad tématem 

obchodování přes mobilní zařízení (více v následující podkapitole historie m-commerce). „M-

commerce je zprostředkování funkce elektronické komerce, přímo do rukou spotřebitele, 

kdekoliv, prostřednictvím bezdrátové technologie.”[MORRIS, 1997] 

I když je jako hlavní rozlišení m-commerce v definici zmíněn druh připojení 

(bezdrátové a kabelové), přikláním se spíše k rozlišení, z jakého přístroje obchodování 

probíhá. Pochopitelně v roce 1997 asi nebylo myslitelné, že počítače by byly k internetu 

připojeny, jinak než pomocí kabelu. V dnešní době je ale již standardem, že například 

notebooky jsou připojené přes technologii Wifi (zkratka slova Wireless Fidelity), 
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která umožňuje bezdrátové připojení k internetu pomocí radiových vln [What is wi-fi?, 2013]. 

Díky využití počítače se tedy jedná o e-commerce, i když s využitím bezdrátového připojení.  

 

Otázkou tedy je, co je tedy zdrojem úspěchu m-commerce, kde globálně dochází 

k nárůstu tržeb v jednotkách až desítkách miliard dolarů ročně? Důvodem jejího stále 

stoupajícího trendu je samotná podstata technologie, totiž propojení s mobilním přístrojem, 

v  dnešní době smartphonem či tabletem. Jak se vyvíjí a zdokonaluje technologie těchto 

přístrojů, je možný spolu s ní i rozvoj m-commerce. „Mobilní telefony disponují velmi 

odlišnými limity než stolní počítače. Naproti tomu ale také otevírají dveře úplně novým 

aplikacím a službám. Následují nás kamkoliv jdeme, umožní nám podívat se na nejbližší 

restauraci v našem okolí, zůstat v kontaktu s kolegy nebo zaplatit za zboží v obchodě. Tak, jak 

přes ně internet nachází cestu do našich kabelek a kapes, tyto přístroje se také pro nás stávají 

více a více osobními.”  

[SADEH, 2010]  

Možná, že z vlastní zkušenosti vnímáme, jak technologie smartphonů začíná 

vytlačovat z trhu celou řadu produktů, jako jsou například klasické kompaktní fotoaparáty, 

MP3 přehrávače nebo navigace. Dalo by se říci, že už nyní smartphone začíná pomalu 

nahrazovat i fyzické peněženky a kreditní karty. To se děje zejména v technologicky 

rozvinutých zemích jako je USA, kde počet uživatelů mobilních telefonů překročil v druhém 

pololetí roku 2013 110% nebo v Číně, kde počet majitelů mobilního telefonu byl 88,8% 

[Global mobile statistics 2013, 2013]. Zdá se tedy, že čím více funkcionalit tyto přístroje 

nabízí, tím nepostradatelnější se stávají v našem životě.   

 

 

2.2 Historie technologie mobilní sítě a m-commerce 

 

Mobilní sítě 

Jak bylo na začátku zmíněno, m-commerce je závislá na technologii mobilních 

přístrojů. Ráda bych na začátek uvedla stručný přehled vývoje a rozdělení jednotlivých 

generací mobilní sítě. Právě vývoj těchto sítí od počátku umožňoval nebo naopak brzdil 
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technologii a vývoj mobilních služeb. V hlavních generacích mobilní sítě zmíním jednotlivé 

standardy a popis situace na trhu v dané době. 

 

1. Generace 

Byla sítí založenou na analogovém přenosu. Její počátky spadají do 80. let 20. století.  

Nejrozšířenějším evropským standardem byl NMT (Nordic Mobile Telephone). 

Tento standard byl specifikován v severských zemích a spuštěn roku 1981 v Norsku 

a Švédsku. U  nás byl spuštěn operátorem Eurotel roku 1991, provoz byl ukončen roku 2006. 

Na americkém území se prosadil standard AMPS (Advanced Mobile Phone System). 

Analogový přenos, kvalita a kapacita této sítě nedovolovaly žádné technologicky 

pokročilejší služby a byly proto později nahrazeny digitálním přenosem druhé generace. 

V těchto počátcích nemůžeme téměř mluvit o m-commerce ani jejím šíření. Docházelo 

k výpadkům a odposloucháváním sítě. Ani mobilní telefony v průběhu osmdesátých 

a na počátku devadesátých let minulého století nebyly příliš rozšířené. [BOBKOVÁ, 2009] 

 

2. Generace 

Tato síť již umožňuje digitální přenos hlasu, omezeně i přenos dat. Standardy jsou 

založeny na technologiích mnohonásobného přístupu do sítě, TDMA (Time Division Multiple 

Access) nebo CDMA (Code Division Multiple Access), které umožňují dělení frekvenčního 

pásma. Nejrozšířenějším standardem se stal standard GSM (Global system for mobile 

communication). Vývoj byl zahájen na počátku roku 1990 organizací CEPT. Tento standard 

se také stal základem k přechodu k 3. generaci UMTS (Universal Mobile Telecommunication 

Systém). GSM sítě se v dnešní době staly základem mobilních sítí. Jejich bezpečnost 

je zajištěna prostřednictvím SIM karty, která obsahuje přihlašovací data do sítě. Každý 

mobilní telefon je identifikován IMEI (International Mobile Equipment Identity) kódem 

a všechny hovory a přenos dat v síti je šifrován [BOBKOVÁ, 2009]. Na pomezí mezi druhou 

a třetí generací je generace 2,5. V té pro hlasový přenos existuje síť GSM, vedle ní paralelně 

funguje síť pro přenos dat GPRS (General Packet Radio Service). Na rozdíl od této sítě v síti 

3. generace, existuje pouze jedna síť, která obstarává přenos hlasu i dat. Síť 3. generace 

dosahuje až čtyřikrát rychlejšího připojení a přenosu dat oproti síti druhé generace. Pro 

koncového uživatele to znamená zatraktivnění služeb a rostoucí trend v oblasti m-commerce. 
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3. Generace 

Sítě 3. generace umožňují využití nejnovějších technologií, které koncovým 

uživatelům zprostředkovávají přenos dat, hlasu videa i grafiky. Sítě třetí generace lze 

jednoduše implementovat do sítí druhé generace hardwarovou změnou, proto se předpokládá 

pokrytí území signálem GSM a částečné pokrytí UMTS [BOBKOVÁ, 2009]. V Evropě přenos 

sítě zajišťuje standard UMTS (Universal Mobile Telecommunication Systém). Na vývoji 

UMTS se pracuje od roku 1990, pod vedením Evropského telekomunikačního institutu ETSI. 

V ČR byla síť 3. generace spuštěna v roce 2005 společností T-Mobile. 

 

3.5 Generace 

Protokol HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) vznikl úpravami UMTS. 

Nabízí vyšší rychlosti pro stahování dat, až 14 Mbit/s, snížení zpoždění a rozptylu dat. S touto 

generací sítí se opět rozšíří možnosti aplikací m-commerce. Díky rychlým přenosům dat 

je možné pořádat videokonference, sledovat TV přes mobilní telefon a další služby. 

[BOBKOVÁ, 2009] 

 

4. Generace 

Sítě 4. generace, někdy nazývané jako LTE (standard Long Term Evolution) jsou 

založeny na standardu 3. generace UTM a standardu 3,5 generace HSPA. Tato síť dosahuje 

vysokorychlostního připojení a zvyšující se kapacity pro přenos dat. První využití služby LTE 

bylo zprovozněno ve Stockholmu a Oslu v prosinci roku 2009. V ČR k prvnímu komerčnímu 

rozšiřování dochází teprve v průběhu roku 2013. [LTE, 2013] 

 

Dále stručně uvádím technologie, které dokážou zprocesovat transakci a jsou 

ve světovém měřítku nejrozšířenější.  

 

Premium SMS 

Tato technologie má významné postavení zejména na českém trhu a proto se jí budu 

věnovat více ve třetí kapitole. Zde ale uvádím alespoň stručné vysvětlení. Podle způsobu 

odesílání a zpoplatnění dělíme zprávy na: MO Premium SMS (MO = mobile originated), 

kde je zpráva zpoplatněna při odeslání a MT Premium SMS (MT = mobile terminated), 
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SMS je zpoplatněna při přijetí [Premium SMS, 2013]. Tyto esemesky nejsou vhodné pro 

platbu za zboží, nejčastěji jsou využívány pro placení za služby nebo za přístupy na 

internetové stránky, jako autentifikace pro bankovní služby, pro online registraci, m-parking, 

hlasování, soutěže, dárcovské SMS aj. Obecně je tato metoda populární, protože u ní následuje 

okamžitá aktivace po provedení platby. Konkrétní čísla, která se vztahují k českému trhu, jsou 

zmíněna ve třetí kapitole.  

 

QR kódy 

Tyto kódy slouží jako prostředek pro automatizovaný sběr dat a QR je zkrácenina 

slova Quick Response, tedy kód rychlé odezvy. Oproti klasickému čárovému kódu EAN 

dokáže QR kód zakódovat mnohem větší množství informací a dat. Od června roku 2000 

je specifikace kódu standardem ISO 18004, který byl později upraven ještě v roce 2006. [QR 

kód, 2013] 

  

Direct Mobile Billing   

Přímé placení z mobilu, které také někdy užívá zkratku MNO (Mobile Network 

Operator) je systém, kdy zejména mikro platby za zboží nebo služby jsou účtovány přímo 

operátorovi koncového zákazníka. Podle typu účtu, který zákazník u operátora má, jsou platby 

buď odečítány rovnou z jeho kreditu, nebo až s měsíčním vyfakturováním.   

 

Mobilní peněženky 

Tato služba je v současné době jednou z nejvíce diskutovaných technologií. Jedná 

o  produkt, který v sobě integruje možnost placení za jakýkoliv druh zboží či služby 

(bez jakýchkoliv omezení), možnosti věrnostního programu zákazníka a další služby jako 

jsou jízdenky, letenky apod. Materiály londýnské konference konané v listopadu 2013 uvádí: 

„Trh mobilních peněženek je díky tempu meziročního nárůstu o 142% v průběhu pěti příštích 

let, nastaven na explozi. Ke konci roku dosahovali zisky €6.12 miliard s predikovaným 

nárůstem na €500 miliard v roce 2017. V průběhu pěti příštích let je očekáváno, že 50% 

uživatelů smartphonu bude platit přes toto zařízení. S ohledem na celosvětový objem plateb 

realizovaných přes kreditní karty, který dosahuje €10 trilionů na roční bázi, můžeme 

považovat mobilní peněženky za zlatý důl.” [Mobile Wallet Summit, 2013] 
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NFC 

Technologie NFC (Near Field Communication) využívá ke komunikaci 

elektromagnetickou indukci a dokáže tak komunikovat na velmi krátké vzdálenosti 

(v  jednotkách centimetrů). Naproti tomu, technologie Bluetooth nebo Wifi využívá k přenosu 

radiové vlny a komunikace tak může probíhat na větší vzdálenosti. Jak uvádí server NFC 

Tech, funkčnost technologie můžeme rozdělit do dvou skupin podle koncových zařízení. První 

skupina je „aktivní - pasivní”, kde aktivním článkem je NFC čip, který umožňuje zápis a čtení 

- v dnešní době nejčastěji mobilní telefon. Jako pasivní článek je nejčastěji používán NFC tag, 

což je nálepka s natisknutým obvodem, který vysílá data v podobě elektromagnetických vln. 

Do druhé skupiny, která je označena jako „aktivní - aktivní” patří komunikace mezi dvěma 

mobilními telefony nebo například mezi telefonem a platebním terminálem. [NÁPRSTEK, 

2011] 

Tato technologie může být do mobilního přístroje implementovaná v několika 

podobách. Může jít o vestavěnou technologii přímo do telefonu, o mikro SD čip, o technologii 

iCarte, NFC na SIM kartě nebo o kombinaci vestavěné technologie spolu s užitím NFC SIM 

karty. 

 

Na obrázku č. 1 je znázorněno, jaké technologie propojují stranu zákazníka 

a obchodníka. Zákazník využívá pro provedení platby svůj smartphone, tablet nebo přímo 

webový prohlížeč. Proces platby je poté zrealizován přes některou z technologií jako je QR 

kód, NFC tag, wifi, ručně zadaný kód a další (na obr. č. 1, nazváno jako „spojení”). 

Obchodník platbu přijímá díky platebnímu terminálu, který je vybaven příslušnou technologií. 
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Obrázek č. 1: Technologie propojující zákazníka s obchodníkem 

Zdroj: [PRÁZNÝ, 2013] 

 

 

2.3 Počátky m-commerce 

 

Jedním z prvních a klíčových okamžiků pro rozvoj m-commerce je událost z 10. 

listopadu 1997, kdy se v Londýně uskutečnila konference s názvem Global Mobile Commerce 

Forum. Právě toto setkání lze považovat za počátek iniciativy velkých společností, které 

si uvědomily sílící trend a potenciál mobilních zařízení. V rámci tohoto fóra zazněla jedna 

z  prvních predikcí pro vývoj m-commerce. Mike Short (CEO Cellnetu, dnes Telefonica O2) 

ve své prezentaci hovořil o nutnosti kooperace a partnerství, „které je tím nejpodstatnějším, 

pokud má m-commerce uspět“. Dále byla na tomto setkání identifikována potřeba jasné vize, 

nutnost jednotných standardů a využívání SIM karet [MORRIS, 1997]. Právě zde také zaznělo 

vyslovení nutnosti spolupráce mezi finančními institucemi, operátory, prodejci SIM karet 

a  výrobci platebních terminálů. Toto setkání napomohlo ke zformování několika významných 
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partnerství zakládajících členů nebo týmů, které se k fóru postupně přidaly během roku 1997. 

Příkladem může být iniciativa Cellnet a Barclaycard, která se díky fóru rozvinula, 

ale své počátky měla již v roce 1995. Na mobilních telefonech od Cellnetu bylo „B” tlačítko, 

které uživatelům umožňovalo získat přístup ke službám a informacím banky. [MORRIS, 

1997] Skutečného počátku a významného rozvoje se však m-commerce dočkala až v druhé 

polovině devadesátých let.  

 

M-commerce je od začátku spjata s mobilním přístrojem, kterému bychom v tomto 

kontextu neměli rozumět jako mobilnímu telefonu, ale jako jakémukoliv přístroji, který byl 

bezdrátový, schopný přenosu a manipulace. Jak již bylo zmíněno v úvodu kapitoly, 

technologie kolem nás se vyvíjí tak rychle, že zařízení, která v určité době nesla označení 

„mobilní přístroj,“ nemusela už být za pár let vůbec na trhu. V průběhu devadesátých let 

a  začátku nového tisíciletí, však toto označení nesly zejména mobilní telefony, PDA přístroje 

ale třeba také pagery. Protože m-commerce od svých začátků probíhala výhradně přes výše 

definovaná zařízení, právě tyto přístroje a jejich technické možnosti a limity formovali tento 

druh obchodování nejvíce. Telefony vznikly primárně za účelem komunikace mezi dvěma 

subjekty a jejich základní funkcí bylo volání. Později bylo možné z nich posílat i SMS (Short 

Message System). Právě tyto funkce, volání a SMS, byly využívány pro nejranější m-

commerce. Např. posílání SMS, které fungovalo jako platba za zboží (koupě nápoje 

z automatu apod.). Jak uvádí Deans v odborné publikaci E-Commerce and M-commerce 

technologies, v jiných částech světa se staly populárním platby pomocí SMS za zábavní obsah 

jako vyzváněcí melodie, tóny a ikonky, jejichž stahování se stalo velmi populárním. 

V této publikaci z roku 2005 se také píše, že USA na svou „killer” aplikaci stále čekají. 

[DEANS, 2005]   

Publikace se také zabývá způsobem přístupu a vizualizace dat na mobilním webu, dále 

zde autor charakterizuje mobilní web jako platformu pro silně loajální zákazníky, kteří již mají 

dobrou znalost webu a produktu. Právě toto tvrzení v dnešní době rozhodně není aktuální, 

protože mobilní web (dále jako m-web) každého provozovatele, natož obchodníka, 

se primárně snaží o to, aby zákazník neměl problém s orientací na m-webu a všechny 

zobrazené informace byly dostačující i pro nově příchozího zákazníka. Deansovo tvrzení 
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je  pochopitelnější když se podíváme na obrázek č. 2, který ukazuje klasický web na monitoru 

počítače a mobilní web na přístroji PDA.  

 

 

Obrázek č. 2: Webové rozhraní stránky United.com na monitoru počítače a přístroji PDA  

Zdroj: [DEANS, 2005] 

 

Autor také říká, že podoba a funkcionalita mobilního webu by měla vycházet 

z preferencí a profilu registrovaných uživatelů a stávajících zákazníků. Vztahy se zákazníkem 

by měly být budovány a udržovány přes běžné webové stránky. Firemní e-commerce web 

slouží jako primární kanál pro budování a rozvíjení vztahu s e-zákazníky. Současný stav 

bezdrátové komunikační technologie limituje roli mobilního kanálu v podpoře zákazníkových 

potřeb. Zdá se být více efektivní použít mobilní kanál pro retenci malého počtu vracejících 

se a věrných zákazníků, kteří mají potřebu využití mobilního přístroje. E-commerce stránky 

zajišťují komplexní transakce a interakci se zákazníkem. Jednodušší verze těchto transakcí 

a informací by však měla být zprostředkována i uživatelům mobilního webu. Firmy by měly 

použít profily a preference registrovaných, často se vracejících uživatelů k tomu, aby vytvořily 

vhodné mobilní služby. Jak je z autorova odborného textu z roku 2005 patrné, skupina 

uživatelů mobilního webového rozhraní v té době nebyla příliš početná. Byla možná do určité 

míry také vnímána jako skupina osob, které bychom v dnešní době definovali jako „opinion 
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makery a influencry“ (lidé, jejichž názory jsou snadno přejímány širší veřejností), kteří před 

většinovou populací měli technologický náskok a byli schopni rychleji adaptovat nové služby.  

 

V této části, kde se zabývám historií, bych také ráda nastínila, jakými fázemi prošel 

vývoj m-commerce od svého počátku. Deans ve své publikaci uvádí některé z otázek, 

kterými se developeři mobilního webu a mobilních plateb od počátku nového tisíciletí 

zabývali. 

 

- Jak mohou být technologie reflektující lokalizaci a technologie reflektující obsah 

efektivně využity tak, aby zaujaly a přitáhly pozornost nových uživatelů? 

- Jaké jsou hlavní obavy nových uživatelů, při výběru mobilních stránek prodejců? 

- Jak mohou být multimediální technologie a SMS nejlépe navrženy tak, aby přilákaly nové 

uživatele? 

 

Developeři také silně pociťovali limity, které mobilní zobrazení má. Dvě nejzásadnější 

omezení byla: velikost a rozlišení obrazovky a výpočetní výkon mobilního zařízení. V dnešní 

době dotykových displejů je už těžko představitelné, jaké bylo surfování na internetu nebo 

provádění mobilních transakcí na zařízeních typu Nokia, Alcatel, Sony Ericsson a mnohých 

dalších. Tyto typy zařízení jako by z trhu úplně vymizely po úspěšně adaptaci iPhonu a vlně 

smartphonů, které ho následovaly. První model telefonu s prohlížečem WAP (Wireless 

Application Protocol) byla Nokia 7110, která byla představena na trhu v říjnu roku 1999 

[Nokia 7110, 2013]. Tento telefon disponoval displejem o velikosti 96 x 65 pixelů. Jen 

pro představu, iPhone 5 představený v roce 2013 má displej 1136 x 640 pixelů.  

 

S problémem velikosti displeje se developeři vyrovnávali pomocí různých typů 

zobrazení obsahu. Existovaly různé typy technologií pro prezentování grafických dat. Jako 

příklad uvádím technologii Rectangular fisheye view – tzv. rybí oko. To zobrazovalo celý 

obsah, se zoomem na detail, který byl uživatelem vyhledáván. Oproti tomu technologie Large 

focus display, zobrazovala požadovaný detail na celé obrazovce viz. obrázek č. 3.  
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Obrázek č. 3: Příklady zobrazení obsahu na displaji malých zařízení 

Zdroj: [DEANS, 2005] 

 

Deans také pojednává o typech zobrazení komponovaných informací, při prohlížení 

webových stránek. Základní principy adaptace zobrazení webu shrnuje jako: 

 

 - přizpůsobení se přístroji 

Pro různé typy zařízení, jsou k dispozici různé typy zobrazení webu. Příkladem jsou 

webové stránky tvořené WML (Website Meta Language). Výhodou této metody je optimální 

využití vlastností zařízení. Nevýhodou ale je malý počet stránek v tomto kódování. Dnes bych 

to přirovnala k rozdílu mezi zobrazením webu na přístroji Amazon Kindle a zobrazením webu 

na smartphonu. 

 

- přizpůsobení se layoutu 

Máme různé typy layoutů, které jsou definovány kritérii jako např. míra abstrakce. 

Tyto layouty mohou být aplikovány na webové stránky. Například layout může být 

specifikován pro různá výstupní média pomocí užívání CCS (kaskádové styly). Domnívám se, 

že s tímto problémem se potýkáme stále a to třeba v případě nemožného zobrazení všech 

prvků flashových stránek na zařízení iOS. 

 

 - přizpůsobení se klientovi 

V tomto přístupu jsou použita originální data, změny jsou ovšem promítnuty pouze na 

výchozím zařízení klienta. Správná adaptace může být provedena díky implementaci 
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speciálních algoritmů a pravidel na webový prohlížeč. Právě z tohoto přístupu vznikla a nadále 

se rozvíjí personifikace jednotlivých webových stránek a služeb v dnešní době. 

 

- adaptace závislá na dokumentu 

Webové stránky jsou zobrazeny na displeji, který je zprostředkovává uživateli. 

Je možné změnit strukturu a obsah jednotlivých elementů stránky. Příkladem je rozvržení 

do sekcí, odstranění textových částí pomocí hyperlinků nebo filtrování a generování textů. 

Tato charakteristika dle mého názoru popisuje to, co jsou dnes možnosti vyhledávání, 

filtrování a práce s obsahem na webových stránkách. Zejména mobilní web se snaží o co 

nejjednodušší podobu zobrazení obsahu, kde jsou pouze textové záložky s prolinkem na danou 

stránku, možnosti filtrace a vyhledávání.  

 

 

2.4 Historie a vývoj mobilních plateb 

 

Nové formy mobilních technologií velmi rychle rozvíjí trh. Optimisté jsou toho 

názoru, že nová světová ekonomika bude svědkem proměny mobilních zařízení, 

z jednoduchých nástrojů komunikace v platební systémy. Ostatně bezpečnost byla hlavním 

tématem od počátku vzniku m-commerce.  Od začátku rozvoje tohoto segmentu byla vnímána 

jako hlavní překážka to, že neexistuje vhodný platební systém. Deans v publikaci dále 

zmiňuje, že masový rozvoj m-commerce je možný jedině za předpokladu, že vznikne 

bezpečný platební systém.  

 

Jako jeden z příkladů prvních transakcí, do kterých se mohli zapojit zákazníci a široká 

veřejnost, byl prodej Coca-Coly z nápojových automatů.  Zákazník vytočil telefonní číslo, 

které bylo zobrazeno na automatu. Po telefonu si vybral nápoj, který z automatu vypadl. 

Částka za nápoj mu potom byla přičtena k jeho nadcházející faktuře za telefon. Nebyl zde 

žádný poplatek za telefonní spojení. Služba byla pouze pro zákazníky s paušálovým tarifem 

od Telstra GMS [DEANS, 2005]. Mobilní platby byly od počátku svého vývoje 

uskutečňovány masově zejména při nákupu vyzváněcích melodií a na automatech s nápoji 



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

15 
 

nebo jiným drobným zbožím. Forrester Research uveřejnil v roce 2001, že mobilní platby 

za vyzváněcí melodie a nápojové automaty dominovaly trhu s celkovou částkou 51 milionů 

dolarů. Zdroj také předpověděl, že tyto nízkonákladové platby se budou ještě zvyšovat v roce 

2003, nicméně mobilní platby s vyššími částkami, jako jsou platby u obchodníka, budou 

převládat v roce 2005. [DEANS, 2005] 

Publikace dále uvádí, že mobilní platby vycházely z rozdělení na tři různé oblasti: 

platby na dálku, lokální platby a osobní použití. Platby na dálku probíhají přes digitální 

veřejnou telefonní síť. Mohou být uskutečněny přes prohlížeč nebo pomocí SMS a MMS. 

I když jsou mezi IP a SMS technologií technické rozdíly, platební protokol operuje podobně 

napříč oběma. Lokální platby jsou charakterizovány servisy nebo službami, které jsou 

v blízkosti zákazníka a zahrnují použití technologií fungujících na krátkou vzdálenost jako 

je Bluetooth, RFID (Radio Frequency Identification) a bezkontaktní čipy sloužící pro platbu 

zboží nebo služeb. Osobní využití je komunikace na dálku mezi větším počtem zařízení, 

která je kontrolovaná uživatelem. Jde o mobilní telefon nebo PC. 

 

Jednotlivé fáze mobilní transakce 

Pro popis jednotlivých fází bych ráda využila schéma publikované v již zmíněné knize 

E-commerce and M-commerce technologies. Přesto, že publikace je z roku 2005, domnívám 

se, že popis, který nezabíhá do větších technických detailů, ukazuje základní schéma realizace 

mobilní transakce (obr.č. 4), které se od roku 2005 v podstatě nezměnilo. Proces začíná 

u zákazníka, který chce koupit zboží, zaplatit za službu a podobně. Požadavek na provedení 

platby je doručen poskytovateli obsahu nebo služby. Ten zažádá o provedení platby u platební 

brány nebo servisu, který platbu autorizuje a posílá ke zpracování třetí straně. Ta posílá 

zákazníkovi výzvu k úhradě. Po jejím zaplacení a obdržení částky, se třetí strana dělí o částku 

s platební bránou a poskytovatelem služby (respektive poskytovatel služby platí předem 

definovanou částku platební bráně a třetí straně). Proces je zakončen odesláním zboží nebo 

služby, které se dostává k zákazníkovi.  
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Obrázek č. 4: Schéma jednotlivých fází v mobilní platební transakci 

Zdroj: [DEANS, 2005] 

 

Deans z dnešního pohledu představuje zajímavou exkurzi do nedaleké minulosti 

a proto uvedu ještě jím popsaný pohled developerů na tehdejší segment a to, s jakými druhy 

problémů se potýkali. Dva klíčové problémy od počátku nového tisíciletí byly standardizace 

a  bezpečnost. Jak se developeři shodují, standardizované rozhraní je nezbytné, protože 

jednoduchost použití a shodnost je klíč, který usnadňuje adopci nové technologie. Mobilní 

komerce vyžaduje mobilní platby. Platby, transakce a autorizační komponenty mobilní 

komerce jsou v současnosti brzděny nedostatkem standardů a rozdílností jednotlivých 

systémů, které spolu nemusí nutně spolupracovat. Druhou výzvou byla, a stále je bezpečnost. 

Jak autor zmiňuje, bezpečnost plateb je základní předpoklad, pokud se má m-commerce stát 

fenoménem masového trhu. 

Tuto podkapitolu historie uzavírám výhledy do budoucna, ke kterým v roce 2005 

autoři publikace došli. Shodují se, že nové technologie se budou nadále množit a budou dále 

komplikovat existující platformy a infrastruktury. Předpovídají také, že integrace hlasu sehraje 

roli v mobilních aplikacích. U technologie může být předpokládáno, že bude pokračovat 

v proměně a vývoji, stejně tak, jako bude hrát stále významnější roli ve strategickém 

plánování firem. 
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2.5 Adaptace m-commerce 

 

Od svých počátků m-commerce prošla obrovským vývojem, který byl a je nadále 

možný pouze díky vyvíjející se technologii mobilních zařízení. Od prvopočátků si obchodníci 

uvědomovali problémovost komunikace se zákazníkem přes internet, kde chybí možnost 

fyzického kontaktu a přítomnosti, které mohou v reálném světě pomoci v celé řadě situací, 

kdy zákazník tápe a hrozí ztracení jeho zájmu. V m-commerce je situace ztížena ještě 

limitujícími faktory technologie jako takové. V první řadě je to velikost a rozlišení displeje, 

který zejména v minulosti neumožňoval zobrazení adekvátního počtu nebo kvality informací. 

Dalším faktorem je kapacita a rychlost zpracování informací (zejména v minulosti) a jejich 

dodání, které je limitováno rychlostí a kvalitou připojení k internetu. Právě tyto faktory jsou 

pro obchodníky stále výzvou a snaží se o minimalizaci zábran v celém nákupním procesu, 

tak aby získali zákazníkovu důvěru. V následujícím textu se věnuji problematice budování 

důvěry mezi m-zákazníkem a m-prodejcem (předpona „m“ je pro označení mobilní). 

Domnívám se totiž, že právě tento vztah hraje klíčovou roli v celém vývoji segmentu.   

Důvěryhodnost každého online obchodníka (každé webové stránky) je jedním 

z nejsilnějších faktorů, který ovlivňuje úspěšnost obchodování daného subjektu na internetu. 

Vysoká míra důvěry zákazníka nejen usnadňuje transakci, ale také eliminuje nejistotu 

a vnímanou míru rizika spojenou s obchodem. Jak uvádí Yung-Ming Li ve svém článku 

Increasing trust in mobile commerce through design aesthetics, s tím jak se zvyšuje počet 

uživatelů používajících mobilní zařízení pro své obchodování, zvyšování míry důvěryhodnosti 

je pro obchodníky v m-commerce stejně důležité jako na klasickém webu. [YUNG-MING, 

2010] 

Nicméně získání důvěry zákazníka, je pro m-prodejce výzvou a nesnadným úkolem, 

právě díky měnícímu se designu rozhraní přístrojů (např. malá obrazovka telefonu) a díky 

jejich síťovým možnostem (např. rychlost připojení). Pro získání důvěry m-zákazníka 

je klíčovým faktorem dobře provedený design mobilního webu nebo aplikace. Jak uvádí jedna 

ze studií v citovaném článku, zákazníkovo vnímání webové stránky je klíčovým 

determinantem pro získání počáteční důvěry, po které následuje případný vznik a rozvoj 

vztahu mezi zákazníkem a prodejcem. 
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Důležitou zmínkou, kterou článek dále uvádí je fakt, že m-zákazníkova důvěra 

se skládá ze dvou částí. První je důvěra v prodejce a druhou je důvěra v mobilní přístroj jako 

takový. Toto téma bude dále rozpracováno ve čtvrté kapitole, kde se věnuji zpracování 

výsledků z mojí praktické výzkumné části. Z osobní zkušenosti ale víme, že důvěra a míra 

komfortu, kterou vnímáme při používaní dotykového displeje telefonu a dotykového displeje 

tabletu je jiná, než když používáme starší typ mobilního telefonu nebo používáme počítač. 

V následující části se tedy stručně věnuji designu a estetice výstupů mobilního webu nebo 

mobilní aplikace jednotlivých subjektů, které s potenciálním zákazníkem vstupují do kontaktu 

a snaží o navázání vztahu, který má vyústit v realizovanou transakci. Jak článek uvádí, estetika 

designu v m-commerce je definována jako rovnováha mezi emočním dojmem ze stránky 

a estetikou webu, který může být vyjádřen elementy, jako jsou: barvy, tvary, jazyk, hudba 

nebo animace. Jak uvádí autoři, právě líbivé a efektivní grafické provedení webu, které v m-

zákazníkovi vyvolává pozitivní emoce, může přispět ke snížení nedůvěry v mobilní přístroj 

jako takový. Je otázkou, zda líbivý web, ve mně dokáže potlačit negativní pocit z toho, 

že na malém displeji telefonu si ani nemohu pořádně prohlédnout celé zboží, nicméně věřím, 

že pokud je stránka opravdu kvalitně modifikována pro mobilní zobrazení, nemělo 

by  k žádným podobným problémům vůbec docházet. 

  

Estetika designu a design webových stránek 

I když se na první pohled může zdát, že toto téma do mobilní komerce příliš nezapadá, 

ráda bych se designu webu věnovala alespoň stručně. Domnívám se totiž, že právě design je 

to první, co potenciální zákazník vnímá a je klíčem k tomu, jestli zákazník z webu (jedno jestli 

mobilního nebo klasického) odejde hned v prvních deseti vteřinách nebo jestli v něm web 

vyvolá zájem o další prostudování stránek a případnou koupi produktu nebo služby. Stejně 

tak jako se vyvíjí technologie mobilních zařízení, která umožňuje stále dokonalejší zobrazení 

obsahu a interakci s uživatelem, vyvíjí se i pohled na mobilní webový design a postupně 

se přichází na nové způsoby, jak zákazníkům efektivněji zprostředkovávat informace a docílit 

tak konverze. 

Jak Yung-Ming v článku zmiňuje, webové stránky jsou komunikačním mostem mezi 

prodejci a zákazníky. Bez fyzické přítomnosti nebo přímého kontaktu mezi prodejcem 
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a zákazníkem může v procesu provedení a dokončení transakce dojít k celé řadě komplikací. 

Ty mohou způsobit to, že si zákazník koupi produktu nebo dokončení transakce rozmyslí. 

Proto aplikace některých elementů webového designu na m-commerce, může být 

tou nejefektivnější metodou jak navázat a rozvinout důvěru mezi oběma subjekty (v článku 

používané slovo „m-trust“). Článek popisuje závěry různých studií, s různými typy přístupů, 

jak pojmout design mobilního webu. Stěžejní mi přijde shrnutí, jaké tři hlavní vlastnosti 

mobilního webu by měly být: účelnost, snadnost použití a customizace (možnost 

individuálního nastavení). Právě tyto tři elementy spolu s estetikou webu podněcují 

a pomáhají v zákazníkovi vytvářet důvěru. 

 

Jak ilustruje přejaté schéma na obrázku č. 5 na další stránce, účelnost a snadnost 

použití jsou dva rozhodující elementy v modelu přijetí technologie (z anglického TAM - 

technology acceptance model). Schéma demonstruje následující zjištění autorů: vztah mezi 

estetikou designu a snadností použití říká, že vyšší úroveň designu mobilní stránky bude mít 

za následek to, že uživatel vnímá stránku jako více účelnou a užitečnou (linka H2). To samé 

platí v případě snadnosti použití a customizace. Čím vyšší bude úroveň designu webu, tím více 

bude stránka vnímána jako snadná pro použití (linka H2) a bude snadněji přizpůsobitelná 

osobním preferencím (linka H3). Vnímání těchto tří vlastností nebo charakteristik má 

za  následek budování důvěry k webu (linky H5, H6, a H7). 

 

Autoři studie uvádí, že efekt estetiky webu se může lišit napříč různými kulturami. 

Ukázalo se však, že „vizuální příjemnost” je ať vědomě, či nevědomě velmi důležitá u většiny 

uživatelů.  
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Obrázek č. 5: Model rozvoje m-trust (mobilní důvěry) 

Zdroj: [YUNG-MING, 2010] 
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3 M-commerce jako nový trend nakupování 

 

Jako úvod této kapitoly použiji statistiky z amerického trhu. Očekává se, že: 

 

- Tržby z mobilní komerce budou tvořit 24% z celkových tržeb e-commerce v roce 2015  

- Přes tablety budou realizovány prodeje v hodnotě 24 mld. dolarů v roce 2013, 34 mld. 

dolarů v 2014 a 61 mld. dolarů v roce 2016. 

- Přes smartphony budou realizovány platby v hodnotě 13 mld. dolarů v roce 2013, 17 

mld. dolarů ve 2014 a 24 mld. dolarů v roce 2016. 

- 73% uživatelů preferuje nakupování přes mobil kvůli časové úspoře, 69% nakupuje z 

důvodu výhodné koupě a 63% pro multitasking 

- 81% všech mobilních telefonů v USA v roce 2015 budou smartphony 

- 62% majitelů smartphonu koupilo fyzické zboží v uplynulých 6 měsících 

- 48% obchodníků v USA má mobilní stránky [BUSTOS, 2013] 

 

Pokud si čísla ohledně počtu majitelů smartphonů dáme do souvislosti s penetrací 

chytrých telefonů v USA, kterých je přes 142 milionů v roce 2013 (44% populace) a dále 

je predikováno 159 mil. v roce 2014 (50%), 178 mil. v 2015 (57% populace) [eMarketer, 

2013a] 

vidíme, že se jedná o trh s obrovským potenciálem. Přesto, že tyto předpovědi popisují pouze 

americký trh, je pravděpodobné, že zbytek světa bude zvyšující se trendy v právě zmíněných 

kategoriích mobilní komerce kopírovat. Samozřejmě Evropa podobných čísel nedosáhne. 

Protože ale v USA vzniká většina technologií, které se po úspěšné adaptaci na americkém trhu 

dále šíří na ostatní kontinenty, budou i trendy týkající se mobilní komerce dále přejímány. 

Rostoucí křivka realizovaných plateb přes mobilní platformy tak bude patrná na všech trzích, 

stejně tak jako zvyšující se procenta ve všech dalších, výše zmíněných segmentech. 

 

Na úvod této kapitoly je nutné zdůraznit, že většina číselných výstupů pojednává 

pouze o americkém trhu, pokud není uvedeno jinak. Jak jsem již zmínila, je to dáno velikostí 

tamního trhu a tím, že právě tam vzniká většina technologií či služeb, které jsou potom 

přejímány a šířeny do celého světa. Protože Američané jsou lídry, sami také produkují nejvíce 
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studií, srovnání, predikcí a hypotéz, které se však zabývají opět zejména americkým trhem. 

V této kapitole bych ráda pomocí číselných statistik ukázala, jak obrovský vzestup zažívá m-

commerce od svého počátku.  

 

Steve Jobs ve svém interview s Waltem Mossbergem v červnu roku 2010 zmiňuje 

termín „Post PC era”, tedy éra kdy prodeje osobních počítačů začínají upadat a naopak 

vzrůstají prodeje mobilních zařízení, jako jsou smartphony a tablety. Jobs v rozhovoru říká, 

že osobní počítače jsou jako traky (malá nákladní auta) v Americe. Z počátku existovaly 

jen ty, protože byly potřebné na farmách a na práci. Postupně, jak se lidé začali stěhovat 

do měst, se tato auta pro mnoho lidí stala nepraktická. Ve městě totiž začali pociťovat jiné 

potřeby, které traky nemohly naplnit. Samozřejmě, že tato auta stále existují a pro mnoho lidí 

jsou jediná alternativa, ale procento těchto lidí se stále zmenšuje. Stejně tak u osobních 

počítačů. Postupně klesá počet jejich prodejů, protože velké procento dnešních uživatelů 

si vybere jako alternativu tablet. [YouTube, 2013] 

Slovo „mobilní“ komerce může svádět k asociaci, že se jedná pouze o obchodování 

přes mobilní telefon. Většina lidí z mé věkové skupiny (rok narození 1988) a lidé o generaci 

starší mají mobilní telefon po svém boku už tak možná právě deset let nebo i o pár let více. 

Odhaduji, že právě počátkem roku 2000 se mobilní telefon začal alespoň na území ČR stávat 

běžnou součástí každého člověka v produktivním věku (a každého teenagera přibližně 

od dvanácti let). Tento přístroj tedy měl dost času na to, abychom ho přijali jako svoji součást. 

Oproti tomu první tablet, iPad od společnosti Apple, byl představen 3. dubna 2010 [iPad, 

2013]. V porovnání s mobilním telefonem se tedy jedná o třikrát až čtyřikrát kratší dobu, 

po kterou tento přístroj můžeme využívat. Tím si také vysvětluji částečně to, proč při zmínce 

o mobilní komerci automaticky uvažujeme o mobilním telefonu - prostě proto, že je 

tu o mnohem déle. O to zajímavější je podívat se na čísla z trhu, která ukazují, že počet 

majitelů tabletů se za uplynulé tři roky vyvíjí velmi rychlým tempem. Americké statistiky 

uvádí, že počet majitelů smartphonů v USA dosáhl v červnu roku 2013 počtu 142 milionů, 

zatímco majitelů tabletů je v USA 69 milionů. [ComScore, 2013] 
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Znamená to tedy, že počet majitelů tabletů je téměř o polovinu nižší. Zde ale musíme 

brát v úvahu, že smartphone sice dosáhl určité penetrace v průběhu 7 let (představení první 

generace iPhonu, červen 2007) [iPhone, 2013] nicméně, je to pro většinovou část společnosti 

primární zařízení, které si každý pořídí, aby byl ve spojení se světem. To ale neplatí u tabletů, 

které vnímám jako sekundární zařízení, které v podstatě může být nahrazeno počítačem 

nebo smartphonem. Přesto je ale nárůst tabletů takto markantní a za 3 roky dosáhl stejné 

penetrace jako smartphone za stejný časový úsek. 

 

 

3.1 Mobilní platby 

 

Dříve než uvedu další čísla z trhů, ráda bych věnovala jednu z podkapitol segmentu 

mobilních plateb (dále jen m-platba). Je totiž důležité specifikovat principy a možnosti 

dnešních platebních systémů, které zajišťují toky peněz mezi subjekty. Pro klasifikaci m-

plateb, použiji rozdělení podle stránky Mobile Payments Today [Mobile Payments Today, 

2013]. Kategorizace je rozdělena do pěti základních skupin podle toho, jakou roli zde mobilní 

technologie hraje: 

● Mobilní přístroj v bodu prodeje - mobilní peněženka 

Jedná se o platbu za zboží metodou NFC nebo tzv. „tap and go,” což je bezkontaktní 

platba možná u platby nepřesahující 100 dolarů, nevyžadující PIN ani podpis majitele karty 

[RICHARDS, 2012]. Mobilní přístroj je přiložen k terminálu nebo čtečce a transakce 

je zprocesována bez nutnosti odesílání platby nebo jakékoliv manipulace s telefonem.   

Provozovateli jsou např.: Google Wallet, Master Card, Visa. Na českém trhu je figuruje 

Mobito a Master Card Mobile. 

 

● Mobilní přístroj jako bod prodeje  

Obchodník používá mobilní zařízení, aby zprostředkoval platbu kreditní kartou. 

Z telefonu nebo tabletu se tak stává platební terminál, který umí přečíst platební kartu 

a  zprostředkovat platbu. 

Provozuje např.: Verifone a Square.  
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● Mobilní přístroj jako platforma pro m-platby 

Jedná se o platformu - aplikaci pro mobilní přístroje, která umožňuje přeposlání peněz 

mezi různými subjekty. Provozovateli jsou např.: PayPal nebo Serve 

 

● Přímá fakturace operátorovi  

Obchodník platbu promítne přes mobilního operátora buď formou stržení částky 

z kreditu nebo ji operátor zahrne do měsíčního vyúčtování. Jedná se zejména o mikro platby 

a platby za digitální obsah, hry, melodie nebo platby v rámci aplikací a sociálních sítí. 

Provozovateli jsou: Zong, Payment One, Mopay, Boku 

 

● Mobilní platba „uzavřené smyčky” 

Jde v podstatě o službu typu „store credit card“ v mobilu (karta, kterou si můžete nabít 

penězi a platit s ní pouze u daného obchodníka). Tento druh mobilní platby byl jako první 

poskytnut firmou Starbucks. Jde v podstatě o aplikaci, do které se nabijí peníze, 

a prostřednictvím telefonu je zaplaceno za zboží.  

 

Na tomto rozdělení, které reflektuje opět možnosti zejména amerického trhu, je vidět 

proměna, kterou celý segment prochází a to díky transformaci samotného mobilního zařízení. 

Před pěti lety se jednalo o to, jak jsou přes mobilní přístroje prohlíženy webové stránky 

obchodníků a jak mobilní telefony dokáží zprostředkovat transfer peněz. V dnešní době, 

tedy pouze o několik let později, už se z mobilního přístroje se stává pokladna obchodníka 

nebo telefon bez jakéhokoliv kontaktu dokáže udělat platbu na terminálu. 

 

 

3.2 M-commerce jako nový trend nakupování 

 

Na předešlých stránkách již bylo několikrát zmíněno, jak se na trhu vyvíjelo postavení 

mobilních telefonů, smartphonů a tabletů a jakým vývojem procházela m-commerce. 

V této práci se bych ale také chtěla zabývat vztahem majitele ke svému telefonu a k tabletu. 

Každé z těchto zařízení má svá určitá specifika, kterými se mimo jiné ve své práci zabývala 

má kolegyně z ročníku Tereza Libecajtová. Její závěry jsou zajímavé z pohledu m-commerce, 
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protože vypovídají o typologii nákupů, které jsou přes tyto přístroje realizovány. Majitelé 

tabletu si asi uvědomují to, že svůj smartphone a tablet pravděpodobně používají na odlišných 

místech a v odlišnou dobu. Tablet většinou necháváme doma, zatímco smartphone s námi 

cestuje v průběhu celého dne. Jak Libecajtová ve své práci dále uvádí, obě zařízení používáme 

pro práci s jiným obsahem. Prezentované výzkumy agentury ComScore u tabletů uvádějí, 

že 49,8% amerických uživatelů na nich prohlíží zboží v e-shopech [ComScore, 2013c]. Tento 

údaj o nákupech či prohlížení e-shopů u smartphonů není vůbec uveden. Co tento výzkum 

dále implikuje je, že většina uživatelů využívá smartphone pro nakupování předem známých 

věcí. Ale když se chceme jen povídat, co který e-shop nabízí nebo má nového, ve většině 

případů to necháme na doma a pro tento typ brouzdání používáme tablet. Libecajtová uvádí 

konkrétní čísla, která se opírají o výsledky výzkumu realizované společností Google. Podle 

těchto údajů 81% nákupů přes smartphone je spíše spontánních a impulzivních. V 67 

procentech případů, nákup dokončíme doma na PC nebo tabletu. Tomuto rozfázovanému 

nákupu již prodejci přizpůsobili nakupovací proces, kdy je možné produkty ukládat do košíku 

nebo použít „Wish list” (seznam přání) a později se k nim vrátit. V její práci je dále zmíněno, 

že pouze 19% uživatelů nakupuje přímo na smartphonech zboží, zatímco u tabletů je to 38%. 

[Google, 2012]   

 

Odborníci ze serveru eMarketer věří, že mobilní zařízení přispívají k nárůstu 

obchodování dvěma způsoby. První způsobem je samotný fakt, že uživatelé přes tato zařízení 

realizují obchody a platby. Druhým způsobem pak je, že právě mobilní zařízení je využíváno 

jako nástroj pro vyhledávání informací o produktech. A právě díky tomuto vyhledávání 

se zákazníci následně vracejí do obchodů nebo k počítačům, kde dokončí nákup. [eMarketer, 

2013b] 

Tablety jsou potom obzvláště významné pro nárůst prodejů v m-commerce. Stále více 

uživatelů používá tyto přístroje pro brouzdání na internetu a k prohlížení zboží. Obchodníci 

tak nyní dávají větší důraz na to, aby jejich stránky a aplikace byly přizpůsobeny právě 

tabletům a vypadaly co nejlákavěji. Tento rok odborníci predikují, že část m-commerce 

realizovaná pouze přes tablety dosáhne 26,05 miliardy dolarů, což je 62,5% z celých tržeb m-

commerce v USA. Oproti minulému roku 2012, kdy se tablety podílely na tržbách 56,2%. 

To zanechává smartphony s 35% podílu na prodejích a odborníci předpovídají, že se 
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tato procenta budou nadále zmenšovat, protože přes tablety bude realizováno stále více a více 

obchodů.  

Jak můžeme vidět na tabulce č. 1, hodnota nákupů roste jak u smartphonů, tak u tabletů 

avšak s tím rozdílem, že u tabletů hodnota nákupů bude v roce 2017 téměř 3,5krát vyšší než 

v roce 2013, zatímco u smartphonů bude hodnota nákupů za stejné období vyšší pouze 

dvakrát. [eMarketer, 2013b] 

 

Tržby amerického m-commerce trhu, podle typu zařízení, 2011-2017 (miliardy) 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tablet  $  5,43   $ 13,93   $  26,05   $ 37,32   $ 51,00   $ 68,06   $   81,20  

Smartphone  $  7,47   $  9,91   $  14,59   $ 18,15   $ 22,50   $ 27,11   $   30,66  

Ostaní mob. zařízení  $  0,68   $  0,94   $  1,04   $ 1,25   $ 1,50   $ 1,65   $   1,70  

Celkem  $ 13,57   $  24,78   $ 41,68   $ 56,72   $ 75,00   $ 96,81   $ 113,57  

 

Tabulka č. 1: Tržby amerického trhu podle typu zařízení 

Zdroj: [eMarketer, 2013b] 

 

Zajímavým faktem je skutečnost, kterou ukázal průzkum společnosti ComScore. 

Vyplývá z něj, že smartphony mají větší podíl tržeb v m-commerce než tablety, ale dosahují 

nižších čísel na bázi jednotlivého uživatele. Výdaje v m-commerce v první polovině roku 2013 

indikují, že smartphony mají konzistentně vyšší podíl v celkové digitální komerci (6%). 

Tablety dosahují pouze 3,5%. Zatímco uživatelé smartphonů převyšují počtem uživatele 

tabletů téměř dvakrát, průměrná útrata na jedno zařízení je ale o 20% vyšší u uživatelů tabletů 

[ComScore, 2013a]. To je dáno zřejmě typem zařízení. Tablety vlastní častěji lidé 

z demografické skupiny s vyšším příjmem. Navíc je tablet svou velikostí displeje více 

podoben počítači, což může u některých uživatelů vyvolávat zvýšenou důvěru právě k tomuto 

zařízení.  

 

Další výzkum od stejné společnosti uvádí konkrétní čísla průměrně utracených částek. 

V průběhu první poloviny roku, tržby přes smartphony představovaly 6,7 miliard dolarů, 

tedy 63% z celkového počtu 10,6 miliard dolarů za mobilní komerci. Tato čísla tedy zrovna 

nepodporují tvrzení, že tablety jsou hnacím motorem celé m-commerce. Jak již bylo zmíněno, 

počet majitelů smartphonu v USA dosáhl v červnu 2013 celkem 142 milionů, zatímco majitelů 
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tabletů v USA je 69 milionů. Překvapivě ale v případě rozložení utracených částek 

na jednotlivého uživatele dostáváme výsledek, že průměrná utracená částka od majitele tabletu 

je 57$, zatím co uživatel smartphonů utratí v průměru o deset dolarů méně, tedy 47$. 

[ComScore, 2013b] 

 

Na následující tabulce č. 2, vidíme rozpad útrat v jednotlivých kategoriích zboží. 

Pokud se podíváme na první příčky žebříčku nejúspěšnějších kategorií produktů z hlediska 

výdajů přes smartphone v první polovině roku 2013, jsou to nákupy zboží z těchto kategorií: 

vstupy na akce (10,9%), móda a doplňky (6,2%) a počítačový hardware (3,3%). V nákupu 

přes tablet vedou kategorie: vstupy na akce (4,5%), oblečení a doplňky (3,5%) a spotřební 

elektronika (2,9%).  [ComScore, 2013a] 

 

Podíl tržeb z celkové digitální komerce podle platforem 
Vybrané vedoucí kategorie 
Q1-Q2 2013 
 

  Podíl z celkové digitální komerce 
podle platforem   

  Desktop Smartphone Tablet 

Digitální komerce celkem 90,40% 6,00% 3,50% 

Móda a doplňky 90,30% 6,20% 3,50% 

Počítačový hardware 94,50% 3,30% 2,10% 

Spotřední zboží 95,60% 3,00% 1,30% 

Spotřební elektronika 94,40% 2,60% 2,90% 

Vstupy na akce 84,60% 10,90% 4,50% 

 

Tabulka č. 2: Podíl jednotlivých tržeb z celé digitální komerce podle typu zařízení 

Zdroj: [ComScore, 2013a] 

 

Dalším údajem, který vypovídá o vzestupu celého segmentu, jsou investice do mobilní 

reklamy. Americká reklamní a výzkumná agentura BIA/Kelsey předpovídá, že mobilní 

reklama v USA dosáhne v roce 2014 útrat v hodnotě $2,9 miliard. Pro porovnání v roce 2009 
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to bylo pouze $491 milionů. Jedná se tedy o meziroční nárůst o 49%. Nejvíce bude 

investováno do mobilního vyhledávání, ale stejně tak se budou zvyšovat investice do display 

reklamy a reklamy realizované přes SMS. [KNIGHT, 2013] 

Z výše zmíněných čísel se může zdát, že m-commerce má kontinuálně rostoucí trend 

od svého počátku, což ale není pravda. Celkový vývoj ekonomiky má dopad i na vývoj tržeb 

v m-commerce.  Tabulka č. 3 ukazuje jednotlivé kvartály v posledních třech letech a objem 

utracených částek. Jak vidíme, trend byl rostoucí až do nesilnějšího čtvrtého kvartálu roku 

2012. Šlo o nejsilnější kvartál s výdaji 7,2 miliard dolarů. Počátek roku 2013 však znamenal 

propad na 5,9 miliard. Jak výzkum uvádí dále, výdaje za m-commerce dosáhly 4,7 miliardy 

dolarů ve druhém kvartálu roku 2013, s meziročním nárůstem 24%. V první polovině roku 

výdaje dosáhly 10,6 miliard dolarů, což představuje 10% z celé digitální komerce v danou 

dobu. S očekávaným sezónním nárůstem výdajů ve čtvrtém kvartálu, může m-commerce 

překonat hranici 25 miliard dolarů za celý rok 2013. 

 

M-Commerce tržby kvartálně 
Q2 2010 – Q2 2013 

  Tržby 

  ($ Miliardy) 

Q2 2010 $0,60  

Q3 2010 $0,80  

Q4 2010 $1,60  

Q1 2011 $2,40  

Q2 2011 $2,60  

Q3 2011 $3,50  

Q4 2011 $4,90  

Q1 2012 $4,50  

Q2 2012 $3,80  

Q3 2012 $4,60  

Q4 2012 $7,20  

Q1 2013 $5,90  

Q2 2013 $4,70  

 

Tabulka č. 3: Objem tržeb podle kvartálů 

Zdroj: [ComScore, 2013a] 
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Schyluje se ke konci e-commerce? 

Na základě výše uvedených dat vidíme, že počet prodaných smartphonů a tabletů stále 

stoupá, a že nákupy přes mobilní zařízení se stávají běžné pro čím dál více uživatelů. Je tedy 

možné, že v blízké budoucnosti, řekněme v horizontu 10 let, úplně vymizí osobní počítače 

a m-commerce tak na plné čáře zvítězí a bude dominovat celé e-commerce? Ke všem 

statistikám a výzkumům růstu tohoto segmentu bych ráda přidala pohled z druhé strany. 

To, jak majitelé tabletů vnímají úlohu těchto přístrojů ve svém životě a jaký mají vztah 

k počítači. Výsledky výzkumu, které uvádí server Computer World, ukazují, že pouze 8,7% 

zákazníků, kteří si koupí tablet, ho plánují mít jako náhradu osobního počítače. Výzkum 

také uvádí, že 58,5% respondentů si tablet koupilo a chtějí ho využívat spolu s osobním 

počítačem a ne, jako jeho náhradu. Velké procento lidí stále přisuzuje osobním počítačům 

důležitý význam, právě pro jednu nebo více aplikací či služeb, které jim nabízí jen PC. Jak 

článek uvádí, nikdo by asi nechtěl dělat své daně na tabletu. Dodává ale také, že stále roste 

počet lidí, kteří na tablet přesouvají větší počet aktivit, které už nedělají na PC. [HAMBLEN, 

2013] 

 

 

3.3 Nově se objevující trendy  

 

Závěr třetí kapitoly reflektuje, jak odborníci vidí budoucnost a hlavní trendy m-

commerce. I zde platí, že tyto hlavní trendy vyplývají ze současné poptávky a situace 

na americkém trhu. Vzhledem k odlišné situaci našeho trhu se českému uživateli mohou zdát 

některé služby ne úplně zajímavé či aktuální. Domnívám se ale, že i v tomto případě platí, 

že  se podobné trendy objeví ve větší či menší míře i na evropském a českém trhu 

se zpožděním několika měsíců či let. Myslím, že je žádoucí uvést přehled o těchto trendech, 

i  když se nás v současné době příliš netýkají. 

Pro mnoho uživatelů, je mobilní telefon hlavním zdrojem přístupu k informacím.  

Podle zdroje z Future of commerce  [CAMPBELL, 2013], uživatelé sahají po svém přístroji 

až 150krát za den. Toto poměrně vysoké číslo ukazuje, jak obrovský potenciál pro obchodníky 

smartphony jsou a jak velkou roli v našem denním životě hrají.  Co tedy odborníci z tohoto 

zdroje vidí jako vznikající trendy a co predikují pro nejbližší budoucnost?  
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1) NFC nenaplní vysoká očekávání - ukáže se, že tato technologie byla přeceňována. 

Trvá příliš dlouho NFC integrovat do mobilních zařízení a příliš dlouho trvá 

i  prodejcům přijmout tuto technologii. NFC bude překonána platebními systémy, které 

používají technologii odvíjející se od lokace zákazníka, jako je např. Square nebo 

aplikace Apple Passbook (virtuální peněženka od Apple, kam je možné stahovat 

věrnostní karty, kupony, letenky, vstupenky a další). Zabezpečené platební metody 

využívají rozpoznávání vzdálenosti od terminálu, takže dokážou určit, kdy je zákazník 

v obchodě a umožňují téměř okamžitou platbu. To přispívá k lepší zákaznické 

zkušenosti při placení. 

 

2) Evoluce mobilních peněženek - důraz bude kladen zaprvé, na produkty nebo objekty 

v peněžence jako jsou: mobilní kupóny, věrnostní karty, letenky, vstupenky atd. 

a  za druhé na user experience (zkušenosti uživatele s produktem). Aplikace Passbook 

potvrdila, že je efektivním nástrojem pro marketéry, kteří se tak mohou snadněji 

propojit se zákazníkem. Google představil novou aplikaci Google Wallet Objects, 

která dává důraz na user experience raději než na koncovou technologii. Passbook 

se bude dále vyvíjet směrem přidávání funkcionalit, které umožní uživatelům snadnější 

sdílení nabídek s přáteli. 

 

3) Reinkarnace věrnostní karty - marketéři nyní mohou doručit věrnostní karty (v podobě 

odměn, bodů a odměňovacích certifikátů) přímo do telefonů zákazníků. To zvyšuje 

průměrnou návštěvnost na zákazníka a pomáhá prodloužit celkovou „životnost” vztahu 

obchodníka se zákazníkem. Zákazníci očekávají, že věrnostní programy budou více 

přívětivé pro rozhraní mobilních telefonů a dovolí jim získávat a sbírat body na jejich 

zařízení v reálném čase. Do této doby byla většina mobilních peněženek zaměřena 

pouze na letenky nebo nabídky, marketéři ale nyní začínají objevovat, jak efektivní 

může tato služba být, pokud jde o loajalitu zákazníka. 
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4) Personalizace uvnitř obchodu - aplikace se stanou personalizovanými a budou více 

užitečné v obchodě při skutečném nákupu, v závislosti na lokaci zákazníka v obchodě. 

Například, pokud má zákazník aplikaci obchodníka, ta se bude dynamicky měnit 

při vstupu zákazníka do obchodu. Aplikace bude fungovat jako navigační mapa 

v  rámci obchodu a bude upozorňovat na jednotlivé zboží a akce. Aplikace budou také 

umět doporučit zboží na základě preferencí uživatele, budou zprostředkovávat mobilní 

kupóny nebo upozorňovat na slevy a akce v daném obchodě. 

5) Obchodník k sobě připoutá připojeného online nakupujícího - obchodníci, kteří 

se obávali ztráty kontroly nad právě nakupujícími zákazníky, se s nimi dokáží nyní 

propojit přímo přes telefon. Protože mobilní zákazníci jsou považováni za nejvíce 

věrné zákazníky, je nutné k nim přistupovat jinak. Namísto posílání e-mailů a SMS, 

tito zákazníci budou dostávat specializované nabídky, které budou na míru podle jejich 

preferencí a také na základě jejich aktuální polohy nebo přesného času během dne.  
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4 M-commerce v České republice 

 

M-commerce je v České republice stejně tak jako ve zbytku světa, na vzestupu. 

Nedá se však říct, že by na našem území byly nabízeny srovnatelné možnosti potenciálním 

zákazníkům, jako je to například na americkém trhu. Jak je i z předchozích kapitol patrné, 

technologie a hlavně nabídka našich obchodníků je zatím dosti omezená a o několik měsíců 

či let zaostávající za světovými leadry. Výzkum, který jsem ve své práci provedla, 

navíc potvrzuje, že m-commerce se zatím nestala automatickou součástí našich životů (odkaz 

na výsledky odpovědí na četnost nákupů přes mobilní zařízení, otázky 13, 14 a 17). 

V této kapitole bych se ráda věnovala nejdříve historii a vývoji mobilní komerce na našem 

území, kterou uvedu v kontextu vývoje technologie mobilních sítí různých generací. 

Dále zmíním technologie, které jsou v současné době na našem území nejrozšířenější 

a umožňují mobilní platební transakce. V závěru kapitoly popisuji současný stav české m-

commerce v číslech a předkládám budoucí možné trendy, které by mohl český trh adaptovat. 

 

 

4.1 Historie a vývoj m-commerce na našem území 

 

Protože podstatou m-commerce je obchodování prostřednictvím mobilního zařízení, 

je logické, že i v této kapitole uvedu historii tohoto segmentu ve vztahu k vývoji a adaptaci 

mobilní technologie a zařízení mezi českými uživateli. Zároveň bych, tak jako na začátku 

práce, uvedla u jednotlivých fází vývoje mobilních sítí i krátkou reflexi českého trhu v daném 

období. 

Jak už bylo řečeno v úvodu práce, historie mobilních sítí první generace začíná v 80. 

letech 20. století. V České republice byla síť spuštěna operátorem Eurotel (dnes Telefónica 

O2) v roce 1991 s evropským standardem NMT (Nordic Mobile Telephone). Na českém trhu 

jsou v 90. letech k dostání radiotelefony (označení “mobilní telefon” se vžilo až později). 

Tyto přístroje jsou určené pouze k volání a neumožňují žádnou další službu. Stojí v průměru 

kolem 35 000 Kč a váží 300g [POUSKOVÁ, 2005]. V první polovině devadesátých let 

tedy nemůžeme na území České republiky mluvit o vzniku ani šíření m-commerce, protože to 

první generace mobilní sítě NMT ani neumožňovala.  
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V létě roku 1996 vzniká společnost Radiomobil a ČR tak získává druhého operátora. 

Eurotel ten samý rok zahajuje provoz sítě druhé generace GSM, což je zkratka pro název 

standardu Global system for mobile communication. GSM oproti první generaci a standardu 

NTM má kvalitnější přenos zvuku a zabezpečení hovorů. V telefonech začínají být přenosné 

SIM karty. Radiomobil se svou sítí Paegas spouští v roce 1997 předplacenou kartu Twist. 

O  několik dní později spouští Eurotel předplacenou SIM kartu Go. V této době však stále 

nejsou posílány SMS a telefony jsou určeny primárně k volání. První SMS začínají být 

masivně odesílány na počátku roku 1999. Operátor Radiomobil na začátku roku 1999 obdržel 

prestižní cenu Asociace GSM za nejlepší technickou inovaci. Konkrétně je tato cena udělena 

za balík služeb Paegas Info, GSM Banking a propojení mobilního telefonu s internetem. 

Od  tohoto okamžiku začíná stoupat obliba a využití všech ostatních mobilních služeb. Jejich 

uživatelé jsou stále více ochotni je využívat i pro další služby a ne jenom pro volání a SMS. 

Velmi populární se stává služba GSM Banking [Pohled zpět, 2003]. Druhá polovina 

devadesátých let, a zejména jejich konec, by se tak dala považovat za počátky šíření m-

commerce v ČR. 

 

Další fází vývoje jsou sítě 2,5 generace. Tato služba díky vyšším přenosovým 

rychlostem dat nabízí komfortnější využití služeb a otevírá tak mobilní trh pro celou řadu 

datových aplikací a pro mobilní obchodování v ČR jako takové. Předmětem mobilní komerce 

v období 2G a 2,5G na území ČR je nákup zábavního obsahu a služby jako je M-banking. 

Zejména zábavní obsah byl v počátcích hlavním hnacím motorem m-commerce na českém 

trhu. Velmi populárním se stalo zasílání SMS, ve kterých zájemce mohl poptat určitý druh 

informace (předpověď počasí, vtipy atd.) a také kupování tapet, vyzváněcích melodií a tónů 

nebo koupě ikonek do telefonu.  

Zajímavý souhrn trhu mobilní komerce před nástupem 3. generace mobilní sítě jsem 

našla ve sborníku k vědecké konferenci Hradecké ekonomické dny 2006. Autoři zde popisují 

tehdejší trh takto: „Co se týče objemu mobilní komerce v ČR, tuzemští uživatelé si měsíčně do 

svých mobilů stáhnou cca 50 tisíc her, a zaplatí za ně ročně zhruba 42 milionů Kč. Spolu s 

platbami za stahování vyzváněcích tónů a dalšího multimediálního obsahu mobilní operátoři 

za mobilní obsah v České republice utrží odhadem 500 milionů Kč. Pokud jde o objem 

mobilního marketingu, M. Zálešák uvádí dle svých výpočtů částku v rozsahu cca 200 miliónů 
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Kč pro rok 2003. Mobilní marketing v ČR využívají zavedené společnosti jako Unilever, 

Kenvelo, Vogel Burda Communications, Škoda Auto, a.s., Pirelli.” [ŠKAPA, 2006] 

 

Zajímavý je také telefonický průzkum mezi uživateli v roce 2004, který autoři zmiňují. 

Agentura Roland Berger Market Research se potenciálních zákazníků ptá, o jaký typ služeb 

v souvislosti s nástupem sítě třetí generace by měli uživatelé největší zájem. Jako nejvíce 

požadovaná služba vychází Portable Travel Guide, což je navigační systém s rozšířenou sadou 

funkcí. Teprve na druhém místě skončil kvalitní a rychlý přístup k internetu, na třetím místě 

jsou služby z oblasti zábavy. Největší ochota respondentů zaplatit, je za služby jako připojení 

k internetu, videohovory, turistický průvodce a stahování hudby či videa. Respondenti jsou 

ochotni za nové služby zaplatit v průměru 480 Kč měsíčně. [ŠKAPA, 2006] 

 

Před popisem nástupu sítě třetí generace bych ráda zmínila ještě rok 2002, kde 

můžeme vidět jednu z prvních vlaštovek skutečné m-commerce (lépe řečeno to, 

co považujeme za m-commerce nyní) na českém území. Eurotel v září roku 2002 přišel 

se službou m-Platby. Tato služba umožňovala zákazníkům například rezervovat a následně 

z  kreditu zaplatit lístky do kina v sítích Palace Cinemas. Cena vstupenky byla o 10,- Kč vyšší, 

než cena na pokladně a částka byla strhnuta ihned po provedení operace. V případě tarifu bylo 

vyúčtování za m-Platby ve zvláštní měsíční faktuře a limit pro m-Platby byl stanoven ve výši 

1 000,- Kč. [KUCHAŘÍK, 2002] 

V roce 2002 také dochází k založení Asociace pro mobilní platby. Tento krok 

je iniciován mobilními operátory Český Mobil, a.s., Eurotel Praha, spol. s r.o. a Radiomobil, 

a.s. a pěti bankami (Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s., GE Capital 

Bank, a.s., HVB Bank Czech Republic, a.s. a Komerční banka, a.s.). Cílem asociace 

je vytvořit jednoduchý, univerzální a bezpečný nástroj pro platby mobilním telefonem. 

Po vzájemných jednáních asociace vydala prohlášení, že k nalezení mezinárodně 

akceptovatelného modelu vedou dvě cesty: buď vyvinout zcela nový nástroj pro platby 

mobilními telefony, nebo zavést fungující zahraniční model (např. perspektivní španělská 

mobilní peněženka Mobipay) [Mobilní operátoři a největší banky v ČR založili Asociaci pro 

mobilní platby, 2002]. Po několika letech, kdy Asociace nepřišla s žádným řešením situace, 

bylo od původní snahy upuštěno a asociace byla zrušena.  
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V roce 2006 vzniká další iniciativa Asociace provozovatelů mobilních sítí (dále 

jen APMS), která je založena našimi třemi největšími operátory. APMS provozuje web Plať 

mobilem a kromě Premium SMS, která je pro mobilní operátory z finančního pohledu velmi 

zajímavou službou, můžete platit i platební bránou, pokud si jí pořídí přímo obchodník 

[CHVÁTAL, 2012]. V roce 2005 byla v ČR společností T-mobile spuštěna 3. generace 

mobilní sítě. Ta pomocí evropského standardu UMTS  (Universal Mobile Telecommunication 

Systém) umožňuje přenos hlasu, dat, videa i grafiky. I tato síť má svůj další vývoj a následuje 

jí vývoj sítě na 3,5 G, kde dochází k úpravám standardu UMTS a vzniká tak protokol HSDPA  

(High-Speed Downlink Packet Access), který umožňuje opět větší rychlost pro stahování dat. 

Podle některých názorů bylo dlouhé váhání se spuštěním sítí třetí generace způsobeno díky 

nízké koupěschopnosti obyvatelstva, a s jeho malým počtem obyvatel, tedy i potenciálních 

zákazníků. Dalšími nástupci je technologie LTE (zkratka z anglického 3GPP Long Term 

Evolution) a poté  sítě čtvrté generace. Důležité je ale říci, že pro mobilní komerci v ČR stejně 

tak jako ve zbytku světa byl klíčová technologie 3. generace, která jako první dokázala díky 

rychlosti přenosu dat realizovat transakci a zatraktivnit tak služby obchodníků pro masovou 

veřejnost.  

 

 

4.2 Mobilní platby v ČR 

 

Označením „mobilní platby” mám v tomto kontextu na mysli všechny druhy plateb, 

ve kterých se jakýmkoliv způsobem vyskytuje mobilní zařízení a zprostředkovává 

tak transakci. Zástupci největších bank se shodují, že Češi jsou zvyklí do určité peněžní částky 

používat hotovost. Platební karta přichází na řadu až od částek obvykle převyšujících 500 

až 600 Kč. Platby nižších částek tak vytvářejí přirozený prostor pro inovaci v oblasti plateb. 

[HOLUBOVÁ, 2012] 

 

Přikládám stručný popis, jaké druhy mobilních plateb jsou a co za technologie 

je umožňuje. Dále pak, jak významnou roli hrají na našem území a jakým způsobem procesují 

mobilní platbu. Tisková zpráva APMS mezi třemi nejpopulárnějšími způsoby platby přes 

mobilní zařízení uvádí: Premium SMS, m-platbu a Audiotex. To, že Premium SMS i v roce 
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2013 stále drží prvenství, je možná trochu nečekané. Česko má ale stále statut smskové 

velmoci, takže není téměř kontinuálně rostoucí křivka jejich použití zas takovým 

překvapením. Překvapující pro mě ale byl způsob platby Audiotex, který dosahuje částky 

necelých 600 milionů korun za rok 2012, zatímco m-platba dosáhla téměř třikrát menších 

zisků.  

 

● Premium SMS 

Tyto SMS se od běžných zpráv liší cenou, která se v tomto případě pohybuje v rozmezí 

od 1 do 999 Kč. Technologie již byla popsána v úvodu práce. Podle dat APMS toto rychlé 

provedení transakce nejvíce oblíbený způsob placení přes mobilní telefon v ČR. Jak ale uvádí 

server Měšec.cz, daní za rychlost a komfortnost služby je její cena. Protože o provizi se dělíte 

i s mobilním operátorem, a to ne zrovna malou částkou viz. tabulka č.4. [CHVÁTAL, 2013] 

 

Cena SMS Provize O2 Provize T-
Mobile 

Provize 
Vodafone 

3 Kč 0,89 Kč 0,78 Kč 0,72 Kč 

10 Kč 3,70 Kč 3,33 Kč 2,78 Kč 

20 Kč 8,85 Kč 8,31 Kč 5,87 Kč 

30 Kč 13,62 Kč 12,78 Kč 9,95 Kč 

50 Kč 22,69 Kč 23,16 Kč 18,89 Kč 

79 Kč 39,75 Kč 36,79 Kč 33,68 Kč 

99 Kč 53,53 Kč 46,10 Kč 45,28 Kč 

149 Kč 84,17 Kč 73,95 Kč 78,44 Kč 

199 Kč 112,42 Kč 98,77 Kč 104,76 Kč 

249 Kč 140,66 Kč 123,58 Kč 131,09 Kč 

299 Kč 168,91 Kč 148,40 Kč 157,41 Kč 

349 Kč 205,20 Kč 183,48 Kč 183,73 Kč 

399 Kč 225,40 Kč 209,76 Kč 210,05 Kč 

499 Kč 281,89 Kč 262,33 Kč 262,70 Kč 

599 Kč 338,39 Kč 314,90 Kč 315,34 Kč 

 

Tabulka č. 4: Provize jednotlivých operátorů pro Premium SMS 

Zdroj: [CHVÁTAL, 2013] 

 

Výhodou platby je i fakt, že může být využita z každého mobilního telefonu, 

bez nutnosti mít speciální SIM kartu, kontrakt s operátorem nebo speciální typ telefonu. 



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

37 
 

Zřejmě i díky již zmíněnému uživatelskému komfortu a rychlosti odezvy je tato služba 

nejpopulárnějším způsobem placení přes telefon na českém trhu, jak patrné z níže uvedeného 

grafu č. 1 od APMS. Služba je dostupná od roku 2003. 

 

● Audiotex  

Jedná se o volání poskytované na speciálně tarifovaných předvolbách a jde o nejstarší 

metodu mobilní platby za služby třetích stran na českém trhu (na trh uvedena v roce 2000). 

V praxi služba funguje tak, že hlasem je sdělen kód, který zákazník vyplní do příslušného 

formuláře a tím potvrdí platbu. Tento způsob je využíván pro platbu zejména za informační 

služby odborného charakteru, služby zábavného charakteru a erotické hlasové služby, 

ne za zboží.  Jak server Měšec.cz uvádí, „cena audiotexových služeb pro volajícího je od 6 do 

99 Kč za každou minutu hovoru. Existuje i možnost zpoplatnit jeden hovor bez ohledu na jeho 

délku, maximální cena hovoru může být 990 Kč. Pro poskytování audiotexových služeb 

potřebujete uzavřít smlouvu s jejich provozovatelem (mobilní operátor s vámi smlouvu 

neuzavře).” [CHVÁTAL, 2013] 

 

● M-platba  

Je platba v prostředí internetového prohlížeče mobilního telefonu, v počítači 

či  v tabletu. Pro využití služby je nutné uzavřít smlouvu s mobilním operátorem a do svého 

webového prohlížeče implementovat rozhraní, přes které můžete vstoupit do aplikace, kde 

se realizuje platba. Ta je uskutečněna pomocí autorizační SMS, kterou zákazníkovi zašle 

operátor. Platba může být v hodnotě od 5 do 1 500 Kč a nejčastěji je využívána pro placení 

za služby, obsah či drobné zboží (sázky, erotické služby, inzerce, atd.). Útrata je pak 

operátorem zahrnuta do měsíčního vyúčtování nebo odečtením z kreditu.  

 

Na grafu č. 1, z tiskové zprávy APMS můžeme vidět vývoj tržeb z výše popsaných 

technologií od roku 2004 do roku 2012. Mezi nejvýraznější patří stále rostoucí obliba 

Premium SMS s meziročním nárůstem 7,8%. Je také patrné, že se služba m-platba po uvedení 

na trh v roce 2010 těší velké oblibě s meziročním nárůstem o 111%. Jak už jsem zmínila výše, 

překvapením pro mě je, že služba Audiotex se již od roku 2009 drží pod hranicí tržby 600 

milionů korun za rok.  
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Graf č. 1: Objem mobilních plateb v roce 2012 

Zdroj: [APMS, 2013] 

 

I když pomocí všech těchto tří mobilních plateb bylo v roce 2012 utraceno téměř 2,5 

miliardy Kč, nejedná se o jediný způsob placení, kterým je v České republice realizovaná m-

commerce. Výše zmíněné metody jsou napřímo napojeny na operátora, který tak o pohybu 

peněžních částek má přehled. To ale nemusí platit u ostatních metod, které následují.  

 

● QR kódy 

Na území ČR nebo spíše Prahy, QR kódy vstoupili do masovějšího povědomí díky 

kampani e-shopu Mall.cz. Ten na podzim roku 2011 vylepil upoutávku na čtyřech stanicích 

pražského metra. Cestující pod heslem „Objednejte, než vám to pojede!” mohli pomocí 

naskenování QR kódu u daného zboží udělat objednávku přes svůj smartphone a zboží 

jim bylo do druhého dne zdarma doručeno [KORB, 2011]. I když QR se u nás zatím nedočkal 

masivnějšího rozšíření, marketéry je využíván jako doplňkový nástroj pro sdílení informací 

v kampaních nebo v propagačních materiálech.   

 

● Mobilní peněženky 

Mobilní peněženku si můžeme představit jako elektronický účet, který je provozován 

z telefonu a umožňuje uchování nebo transfer peněžních částek, více o specifikaci technologie 
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bylo uvedeno v první kapitole.  V České republice v současné době stojí za zmínku dle mého 

názoru dva nástroje. Je to mobilní peněženka Mobito od firmy Mopet.cz a Master Card Mobile 

od Master Card.  

 

Mobito 

Tento nástroj byl představen firmou Mopet CZ, v září v roce 2012. Oproti stávající 

konkurenci je výhodou produktu, že si pro jeho provoz nemusíte pořizovat nový smartphone, 

novou SIM kartu, nalepovací štítek nebo měnit operátora. Dokonce ani nemusíte mít 

smartphone, protože Mobito je možné používat a spravovat i přes SMS. Služba funguje jako 

aplikace pro chytré telefony nebo jako přijetí SMS a zavolání zdarma na *135*#. Mobito 

může být připojeno k bankovnímu účtu, pokud jste zákazníkem partnerské banky nebo může 

být spojeno s platební kartou, v případě nepartnerských bank. Projekt měl velice slibný start 

a v průběhu roku 2012 se mu podařilo získat desetitisíce zákazníků. Jak však ukazuje zpráva 

z října tohoto roku, projekt je po roce fungovaní v mnoha milionových ztrátách a majoritní 

podíl v projektu kupuje Česká Spořitelna [VYLEŤAL, 2013]. Je tedy otázkou jakým dalším 

směrem se bude tento, na začátku velmi slibný projekt ubírat.  

 

Master Card Mobile 

Jedná se o digitální peněženku, která umožňuje jednoduché a bezpečné nakupování 

prostřednictvím mobilního telefonu. Platba probíhá následovně: u obchodníka načtu 

vygenerovaný QR kód, poté v aplikaci v telefonu projdu příslušné kroky, do telefonu zadám 

m-Pin a dokončím platbu.  Pro používání této služby stačí mít jakoukoliv platební kartu, 

která umožňuje platbu přes internet a smartphone s operačním systémem iPhone nebo 

Android. Služba na českém trhu byla spuštěna na konci ledna 2013.  

 

● NFC 

Pomocí technologie NFC je na českém trhu realizováno nejvíce služeb mobilních 

plateb, které jsou provázány s bankami na našem trhu. Co bychom mohli vnímat 

jako nevýhodu NFC plateb je to, že zatím neexistuje způsob jak touto metodou platit, 

aniž byste k tomu nepotřebovali speciální NFC nálepku, kryt se zabudovanou technologií 

na telefon, speciální SIM kartu, určitého operátora, banku nebo speciální druh smartphonu, 



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

40 
 

který některou z již uvedených služeb na českém trhu podporuje. Uživatel tedy musí být 

ochoten podstoupit těchto několik kroků, které představují určitou bariéru. 

Navíc,  jak odborníci tvrdí, obchodníci sice tento způsob platby podporují (alespoň v ČR), 

ukázalo se ale, že implementace je v jejich případě poměrně zdlouhavý proces. Server Lupa.cz 

uvádí, že právě tento faktor také přispěl ve Spojených státech k situaci, že NFC platby 

se ukázaly být jakousi bublinou. Nejambicióznější projekt Google Wallet rozhodně nesplnil 

očekávání, která do něj byly vkládány. Jak článek píše, na vině je nezájem obchodníků, dále 

fakt že se Googlu podařilo domluvit pouze s jedním americkým operátorem a to, že Google 

Wallet funguje pouze na dvou typech telefonu tamního operátora. Služba tak zaujala pouze 

desítky tisíc lidí, kteří ji během prvního čtvrtletí roku 2012 aktivně využívali [VYLEŤAL, 

2012]. Na českém trhu v současné době funguje několik provozovatelů těchto plateb a zmíním 

ty nejrozšířenější mezi českými uživateli. 

 

iCarte - Komerční Banka s Visa Europe 

Bezkontaktní mobilní platby pro telefony iPhone 4 a iPhone 4S s využitím ochranného 

rámečku iCarte od společnosti Wireless Dynamics. 

 

NFC Citi Bank 

Možnost této platby probíhá pomocí nálepky, kterou Citi Bank dává zdarma k platební 

kartě. Jedná se tedy o platbu přímo spojenou s mobilním telefonem, protože i když si většina 

zákazníků nálepku lepí právě na mobilní telefon, ten v transakci nehraje žádnou roli. Platbu 

do 500 Kč není potřeba nijak autorizovat a pro uskutečnění transakce s vyšší částkou 

je potřeba zadat PIN. 

 

NFC platby s GE Money Bank 

GE Money Bank ve spolupráci s mobilním operátorem O2 a společností MasterCard 

zahajují provoz nového způsobu mobilního bezkontaktního placení. Platební karta je nahrána 

na SIM kartu mobilního telefonu, který je vybaven technologií NFC a dokáže tak zprocesovat 

transakci. 
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Jak vidíme ve stručném přehledu vývoje NFC mobilních plateb a mobilních 

peněženek, tento segment na českém území je poměrně mladý. 

 

05/2011 - první projekt mobilních plateb: Visa, O2, Citi Bank, Globus, GPE 

06/2012 - projekt Komerční Banky iCarte pro iPhone   

08/2012 - projekt KB Visa Mobile (O2, Visa) 

09/2012 - Mobito mobilní peněženka od Mopet.cz 

01/2013 - Master Card Mobile  

02/2013  - NFC mobilní platby s GE Money Bank a O2 

10/2013 -  NFC mobilní platby (T-mobile, ČSOB a Master Card) 

 

Pavel Juřík z Global Payments Europe říká ve své prezentaci na konferenci Mobilní 

platby 2012, že mobilní platby budou doplňkem dalších platebních nástrojů, jako jsou platební 

karty, stickery a tagy. ČR se stejně jako většina evropských zemí nyní nachází v přechodovém 

období, kdy banky stále hledají obchodní model. Nyní jsou nejrozšířenějším nástrojem 

bezkontaktní stickery, které v ČR provozuje 6 bank. Dále Juřík uvádí, že zákazníci preferují 

globální řešení typu Mobile Payments. V České republice došlo ke strategickým partnerstvím 

O2 Telefonica s Visa a T-mobile s Master Card. Jejich největší konkurencí jsou PayPal, 

Google Wallet a lokální uzavřené projekty, jako je Mobito. Pokud se podíváme na americký 

trh vidíme, že zde zákazníci běžně používají a mají ve značné oblibě věrnostní programy, 

slevové kupóny aj. Tento trend můžeme očekávat i v České republice a Juřík zde zmiňuje 

technologii GPE Payment Gateway (provozuje Visa, Master Card a Diners International). 

Jedná se o technologii otevřeného řešení pro mobilní platby a pro Value Added Services 

(VAS) - takzvané servisy s přidanou hodnotou (věrnostní programy, program na sbírání 

kupónů a slevových akcí atd.), které jsou propojeny s akceptační sítí obchodníků (terminály 

a e-shopy). [JUŘÍK, 2012] 
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4.3 Současný stav segmentu  

 

Myslím, že na úvod kapitoly je nutné poznamenat, že data, která jsou k dispozici 

o současném stavu mobilní komerce na našem území, nejsou zrovna uspokojivá. A to zejména 

z důvodu značné odlišnosti čísel, které jednotlivé zdroje poskytují. Při monitoringu trhu jsem 

našla jako nejuspokojivější data, která byla prezentována na různých českých odborných 

konferencích. Zde tyto statistiky prezentovali zástupci mobilních operátorů, měřících systémů 

a další, kteří čísla o mobilním trhu sami agregují, čas od času publikují a ty jsou pak přebírány 

dalšími médii. Za nejzásadnější zdroje informací o mobilním segmentu na našem území 

pokládám data poskytovaná  APMS, data NetMonitoru a Gemiusu a také výzkumy agentur 

zabývajících se průzkumem trhu, médií a veřejného mínění. Bohužel, stav české m-commerce 

není reportován v žádných zahraničních zdrojích nebo se mi alespoň takové materiály 

nepodařilo najít, což přičítám velikosti a tudíž „nevýznamnosti” našeho trhu ve světovém nebo 

evropském měřítku. Z výše zmíněných důvodů tedy v následující podkapitole uvádím vždy 

několik zdrojů a jejich výsledky. I když se zřejmě nejedná o přesná čísla ani v jednom 

z případů, myslím, že všechna dohromady mají větší vypovídající hodnotu a mohou nám 

poskytnout lepší představu o českém trhu. 

 

Penetrace mobilních zařízení 

Myslím, že následující graf, prezentovaný na konferenci IAC v dubnu 2013 (pořádanou 

sdružením pro internetovou reklamu - SPIR), skvěle ukazuje rozdílnost výstupů jednotlivých 

zdrojů, o kterých jsem mluvila. Jak vidíme na grafu č. 2, data z jednotlivých zdrojů se od sebe 

liší v řádech desítek až stovek tisíc. Proto pro sjednocení byl u mobilních telefonů a tabletů 

udělán průměr. Ten ukazuje, že 1 440 000 uživatelů, přistupuje na internet přes mobilní 

telefon a 330 000 uživatelů přes tablet. NetMonitor reportuje číslo 1 450 000 uživatelů, kteří 

přistupují na internet přes mobilní zařízení obecně.  
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Graf č. 2: Penetrace mobilních zařízení v ČR, rok 2013 

Zdroj: [HRUBEŠOVÁ, 2013]  

 

NetMonitor data získává výpočtem založeným na identifikaci uživatele (cookies 

a localStorage) a díky strukturální studii odhadující počet zařízení na jednoho uživatele. 

Kateřina Hrubešová (NetMonitor) ve své prezentaci dále uvádí data ohledně počtu majitelů 

smartphonů (1,44 mil.) a tabletů (0,33 mil.). Ta se shodují s počtem 1,45 mil. uživatelů 

celkem, protože zde dochází k velkému překryvu uživatelů mobilních zařízení jako takových. 

Čísla NetMonitoru více méně potvrzuje i prezentace společnosti Gemius [LIETAVIETIS, 

2013]. Statistika se vztahuje k celé populaci České republiky (přes 10,5 mil. obyvatel). Dle dat 

NetMonitoru vychází, že 13,8% české populace má smartphone a cca. 3% tablet. Gemius, 

ve svém grafu č. 3 uvádí 13% u smartphonů a 2% u tabletů. Zajímavé je také porovnání 

se Slovenskem, které je na tom v kategorii smartphonů i tabletů o několik procent lépe. 
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Graf č. 3: Penetrace internetu a mobilních zařízení, rok 2013 

Zdroj: [LIETAVIETIS, 2013] 

 

Data o penetraci smartphonů v minulých letech na našem území se mi podařilo získat, 

pouze ve formě vyjádření mluvčího operátora O2, který ve čtvrtém kvartálu roku 2011 

komentoval situaci na trhu následovně: „Mezi roky 2009 a 2010 stoupl podíl chytrých telefonů 

využívajících síť O2 o 51 % a letos to nejspíš bude podobné číslo. V listopadu činil meziroční 

nárůst téměř 40 %, nicméně očekáváme, že předvánoční trh číslo ještě posune směrem 

k loňské hodnotě.“ [Počet smartphonů v Česku roste závratným tempem, 2012] 

 I když jde o závěr pouze jednoho operátora domnívám se, že obdobný nárůst zaznamenali 

všichni operátoři a můžeme tedy tato čísla pokládat za plošný trend.  

 

NetMonitor dále uvádí, že 22% internetových uživatelů, využívá pro přístup právě 

mobilní zařízení (smartphone i tablet zároveň). Počet shlédnutých mobilních stránek přes 

smartphone dosahuje 6%. Z těchto čísel dále odvozují, že penetrace internetu v ČR je 69% 

a penetrace mobilního internetu dosahuje 15% (vztaženo na populaci 10+ mil.).  
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Graf č. 4: Počet internetových uživatelů a graf č. 5: Počet mobilních shlédnutých stránek (rok 2013)  

Zdroj: [HRUBEŠOVÁ, 2013] 

 

Na základě těchto čísel vidíme, že mobilní trh a s ním spojená m-commerce je v České 

republice na velkém vzestupu. Například NetMonitor uvádí meziroční trojnásobný nárůst 

přístupu z mobilních telefonů. V roce 2012 dosáhl 1,9% (154 mil. návštěv) a v roce 2013 

již 5,7% (452 mil.). Podíl přístupů z PC se tak sice nepatrně, ale kontinuálně zmenšuje. 

[HRUBEŠOVÁ, 2013] 

 

Využití mobilních zařízení 

Je určitě zajímavé podívat se, k čemu Češi využívají svá mobilní zařízení a jakým 

způsobem. Dobrou představu o tom dává opět NetMonitor, který uvádí, že 25% všech 

webových stránek je prohlíženo právě z tabletu, telefon dosahuje 69% (6% zařízení nebylo 

určeno). Uživatelé tabletu možná konzumují méně, za to jsou ale více aktivní. Na jednoho 

uživatele tabletu připadá 407 Page views (dále jen PV), zatímco u smatrphonu je to 259 PV.  

 

Gemius ve své prezentaci nabízí zajímavá čísla, která se týkají denního použití těchto 

zařízení. Pokud bereme všechny platformy v ČR, během pracovního dne tak smartphony 

generují 82% všeho mobilního trafficu. Tablety dosahují 18%.  
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Zajímavý je také graf č. 6, který ukazuje využití jednotlivých zařízení v průběhu 

pracovního dne. Jak je vidět, budíme se s telefonem, od 09:00 do 18:00 pracujeme na 

počítači a večer doma trávíme s tabletem. 

 

Graf č. 6: Denní využití různých mob. zařízení (pracovní den), rok 2013 

Zdroj: [LIETAVIETIS, 2013] 

 

Gemius tato data z pracovního dne ještě srovnává s víkendovými dny, kdy se hodnoty 

lehce proměňují. Největší zlom a rozdíl je ve večerních hodinách kolem 20:00, kdy mají 

smartphony velký peak až zhruba do 22:00 hodiny, kdy jsou opět nahrazeny tablety.  

 

Ráda bych také uvedla čísla, která se týkají typu připojení k internetu na českém 

území. Tato data mi přijdou poměrně zajímavá i tím, že nám dávají nezávislé srovnání 

operátorů. Gemius uvádí, že 64% připojení k internetu přes mobilní zařízení je realizováno 

díky Wi-fi. 14,36% potom má T-mobile, 10,26% Vodafone, 11,48% O2 a 0,08% Ufon.  

T-mobile je tedy v toto směru leadrem trhu, zatím co zbylý dva operátoři mají velmi shodné 

podíly.  
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Pro m-commerce na našem území je také určitě zajímavým faktem, jaký podíl na trhu 

mají jednotlivé operační systémy smartpohů a tabletů. Česká republika byla v obou případech 

uvedena ve srovnání ostatními zeměmi východní Evropy. Čísla za klasické platformy nejsou 

jinak překvapivá, smartphony s operačním systémem iOS má 12,4% a Android dosahuje 

na 65,7%. Přestože u ostatních platforem nejsou uvedena čísla, je patrné že v ČR se na rozdíl 

od ostatních zemí těší poměrně velké oblibě platforma Symbian a BlackBerry viz. graf č. 7. 

 

 

Graf č. 7: Penetrace jednotlivých operačních systémů smartphonů, rok 2013 

Zdroj: [LIETAVIETIS, 2013] 

 

Ohledně tabletů, které již byly zmíněny a jsou ukázány na grafu č. 8, je patrné 

že ve všech zemích východní Evropy má vedoucí postavení platforma iOS. V České republice 

má 87,2%, zatímco tablety s Android operačním systémem dosahují na 12,4%. Překvapivé pro 

mě bylo, že na Slovensku je Android v tabletech více než dvakrát populárnější než u nás 

a má 32,7% podílu na trhu. 
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Graf č. 8 Penetrace operačních systémů tabletů, rok 2013 

Zdroj: [LIETAVIETIS, 2013] 

 

Tato rozsáhlá prezentace Gemiusu uvádí čísla podílu na trhu i u konkrétních typů 

telefonů.14,3% podílu má Apple iPhone, 5,1% Samsung Galaxy Ace, 4,7% Samsung Galaxy 

S3, 4,5% Samsung Galaxy S2, 3,5% Samsung Galaxy Mini, 67,9% není specifikováno.  

 

Společnost Research Media [FRIEDLANDEROVÁ, 2013] se věnovala výzkumu 

používání aplikací na smartphonech a tabletech. Jak je na grafu č. 9 patrné, majitelé 

smartphonů na těchto zařízeních využívají jiné aplikace než na tabletu. V případě chytrých 

telefonů jsou to v 56% sociální sítě, na druhém místě jsou hry s 52%, poté mapy a navigace 

51%. Zatímco u tabletů (graf č.10) vedou s 58% zprávy, 51% mají videa a filmy a stejného 

procenta dosáhli i hry. Oba následující grafy odpovídají na otázku, které z těchto aplikací 

pravidelně využíváme alespoň jednou za týden. Dotaz byl pokládán uživatelům, kteří 

si v posledním roce stáhli aplikaci do smartphonu nebo tabletu.  
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Graf č. 9: Poměry aktivit realizovaných na smartphonu 

Zdroj: [FRIEDLANDEROVÁ, 2013] 

 

 

Graf č. 10: Poměry aktivit realizovaných na tabletu 

Zdroj: [FRIEDLANDEROVÁ, 2013] 

 

 Toto rozdělení asi logicky vyplývá z místa, kde tyto přístroje používáme nejčastěji. 

Jak prezentace uvádí, v případě smartphonů je to doma, při čekání a v dopravních 

prostředcích. Tablety potom nejčastěji využíváme doma a při sledování televize.  

 

 

 

35% 

36% 

40% 

42% 

51% 

52% 

56% 

videa, filmy

komunikace

hudba

zprávy

mapy, navigace

hry

sociální sítě

N = 712 

38% 

42% 

44% 

49% 

51% 

51% 

58% 

mapy, navigace

hudba

komunikace

sociální sítě

hry

videa, filmy

zprávy

N = 128 



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

50 
 

4.4 Výhled do budoucna 

 

Jak již na začátku práce zmiňuji, český trh a jeho segment m-commerce má 

za světovými leadry několik měsíců nebo možná let zpoždění. Protože ale ve velké míře 

kopíruje trendy západního světa a co získává na oblibě zde (zejména v USA), se pomalu 

ale jistě dostává i do Čech, můžeme predikovat některé trendy, které se v budoucnu zřejmě 

objeví i na našem území. Ráda bych zde uvedla nejen trendy, kterými zatím Česko zůstalo 

nedotčené, ale také iniciativy, které jsou teprve na počátku, snaží se etablovat na trhu a možná 

jsou budoucností m-commerce na našem území.  

 

1) NFC a mobilní platby 

Tomuto segmentu byla v této kapitole věnována poměrně velká část. Technologie NFC 

a s ní propojené mobilní platby jsou v Čechách na vzestupu. Jak jsem výše uvedla, téměř 

každá významnější banka na našem trhu, je v partnerství s některou z kreditních karet nebo 

s operátorem a tuto službu nabízí. Dle zástupců bank i provozovatelů kreditních karet v ČR, 

po této službě roste poptávka a je českými uživateli vnímána pozitivně. Banky, provozovatelé 

kreditních karet i mobilní operátoři se proto snaží o rozvoj technologie a její přímou integraci 

do mobilních telefonů (ve většině případů je totiž nyní řešena jako nalepovací štítek). 

Na druhou stranu, jak už bylo zmíněno ve třetí kapitole, americká odborná média předpovídají 

NFC technologii konec a označili ji jako přeceňovanou. Je tedy otázkou, jestli vývoj 

na českém trhu bude kopírovat tento americký trend - zpočátku nadšení všech stran a snaha 

o implementaci, poté přechodná fáze (ve které se právě nachází ČR), kdy se všechny 

zainteresované strany snaží o zdokonalení implementace technologie, probíhají jednání 

s obchodníky, kteří budou ochotni provozovat NFC platební terminály a marketingové 

kampaně pro představení produktu širší veřejnosti. Americký trh už tuto přechodnou fázi 

překonal, protože se ukázalo, že obchodníci už nesdílejí takové nadšení a NFC platební 

terminály se nestaly samozřejmostí v každém obchodě. Také zájem ze strany koncových 

zákazníků nebyl nijak masivní. Další měsíce tedy ukážou, jakým směrem se ubere situace 

s NFC na českém trhu. Ohledně mobilních plateb obecně bych předpokládala rostoucí trend 

v platbách typu m-platba, která už od svého počátku v roce 2010 má stoupající tendenci. 

Naopak pokles v budoucnu bych očekávala u typu platby Audiotex. Ohledně Premium SMS 
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se  nedomnívám, že by došlo k větším výkyvům. Jak vidíme na grafu č. 1, jejich obliba je stále 

rostoucí, ale to nemůže trvat donekonečna.  

 

2) Věrnostní programy 

Každý z nás asi v peněžence má nějakou tu klubovou kartičku nebo kartičku pro věrné 

zákazníky. Řekla bych, že sbírání bodů za nákup a účast v nějakém věrnostním programu 

v Čechách funguje velmi dobře a bereme to jakou samozřejmou součást našeho nákupu, 

zejména ve velkých obchodních řetězcích. Obchodníci tak o nás, o našich nákupech 

a preferencích získávají cenná data. Troufám si ale tvrdit, že oproti obchodníkům v USA mají 

velké rezervy v tom, jak tato data zpracovávají a využívají k další práci se zákazníkem. 

Jen pokud začneme od systému fyzické věrnostní karty, kam jsou body načítány. 

Čeští obchodníci jako by zde stále ignorovali potenciál mobilních telefonů, které mohou 

sloužit místo fyzické karty a poskytnout jim tak další velmi cenné informace, jako je například 

lokalita, kde se nacházíte. V USA právě mobilní telefony začínají sloužit jako agregátor všech 

věrnostních kartiček a klubových členství, které u jednotek, možná desítek obchodníků máte. 

Koncový zákazník tak nemá plnou peněženku různých karet, ale vše má přehledně ve svém 

mobilním zařízení, kde vidí aktuální stav bodů, čerpané benefity atd. Pro obchodníky tento 

způsob představuje úplně nový kanál komunikace s již “věrným” zákazníkem, kterého podle 

uskutečněných nákupů dobře znají. Nejenže s ním mohu efektivně komunikovat a doručit 

mu napřímo relevantní zprávu v podobě akcí a slev na vybrané produkty, které podle věrnostní 

karty nakupuje nejvíce, ale díky tomu mohou i předpovídat jeho potřeby (např. před měsícem 

jsem koupila kilové balení granulí pro kočku, po třech týdnech se mi obchodník připomene 

personifikovanou zprávou nebo slevovým kupónem, že je možná čas koupit další balení). 

Jak jsem během svého ročního studia v USA mohla poznat, právě toto už je realita 

na americkém trhu. Obchodníci zde navíc naplno využívají potenciál mobilních zařízení 

a jejich schopnost lokalizace, takže když procházím kolem CVS drogerie (velký řetězec 

drogerií v USA), obchodník mi pošle slevový kupón na časově omezenou nabídku. 

To,  že tento způsob marketingu skutečně nabírá na popularitě, dokazuje i průzkum na serveru 

Loyalty 360, kde je uvedeno, že 47% amerických zákazníků si přeje, aby jim obchodníci 

zasílali do telefonů slevové kupóny, jakmile jsou uvnitř jejich obchodu nebo v jeho blízkosti. 

[TIERNEY, 2013]  
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Takovýto druh práce s věrnostními programy a snaha o vrácení zákazníka do obchodu 

u nás zatím neexistuje. Vidím zde velký prostor, kam současný stav na českém trhu posunout 

a jak právě integrace mobilních zařízení může celý tento CRM (customer relationship 

management) proces zefektivnit a přinést benefity na stranu zákazníků i prodejců. 

Identifikovala bych tedy rozvoj vztahu se stávajícím zákazníkem přes mobilní zařízení, 

jako velký potenciál a trend, který se snad v blízké době začne projevovat i na našem území. 

 

3) Rostoucí podíl tabletů na trhu 

Jak jsme mohli vidět ve třetí kapitole M-commerce jako nový trend nakupování, 

tablety tvoří na vyspělejších trzích signifikantně vyšší podíl než na českém trhu. Kontinuálně 

také roste meziroční křivka tržeb z prodejů, které jsou přes toto zařízení realizovány. V USA 

dosáhl podíl tabletů na trhu 35% [US tablet penetration hits 35 percent, 2013] zatímco v České 

republice jsou to pouhé 3%. Domnívám se proto, že v dalších měsících a letech dojde i v ČR 

k velkému nárůstu penetrace těchto zařízení, a že i velikost tržeb přes ně realizovaných, 

se bude stále zvyšovat.  

 

4) Nárůst tržeb realizovaných přes mobilní zařízení obecně 

Na základě poznatků z této kapitoly, můžeme dojít k závěru, že počet majitelů 

mobilních zařízení, kteří přes ně aktivně přistupují na internet a realizují na něm nákup 

na našem území, stále roste. Tak, jako je tento obecný trend evidentní ve zbytku světa, 

domnívám se, že i v ČR bude podíl transakcí přes tato zařízení stále vyšší. Jak se bude 

zvyšovat penetrace mobilních zařízení mezi českými uživateli, začne se stávat samozřejmostí 

pro stále větší procento lidí, že přes svá zařízení nakupují zboží a služby a to ve stále větší 

peněžní hodnotě.  
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5 Výzkum - praktická část  

 

Pro svou práci jsem se rozhodla realizovat praktický výzkum pomocí dotazníkového 

šetření. Dotazník (v příloze č. 1) se zaměřoval na četnost a charakter transakcí realizovaných 

českými uživateli přes smartphone a tablet. Jeho pomocí jsem se také snažila získat představu 

o tom, kdo vlastně jsou uživatelé jednotlivých platforem, zda mají nějaké společné rysy a jak 

se dají podle nich charakterizovat. Tato výzkumná část má být pilotním projektem, který měl 

ukázat, jestli pomocí mnou definovaných otázek, lze na dotazovaném vzorku osob udělat 

určitou typologii uživatelů jednotlivých operačních systémů ve smartphonech, ve vztahu k m-

commerce. Jedním z hlavních důvodů, proč jsem se pro toto šetření rozhodla je okolnost, že se 

často jak na straně médií, tak ze strany různých osob setkávám s velmi protichůdnými 

tvrzeními typu: „iPhone mají jen bohatí lidé, iPhone má dnes každá patnáctiletá holka, 

Android dominuje trhu, když jednou máš iPhone už nikdy nechceš jiný telefon atd.“ 

Zahraniční výzkumy nám poskytují velké množství dat o jiných trzích, která byla částečně 

prezentovaná ve třetí kapitole. Přišlo mi proto zajímavé získat data alespoň v omezené míře od 

českých uživatelů a zjistit, jestli se některé světové trendy se projevují i na našem území. 

V dotazníku jsem se zaměřila také na tablety, protože mě zajímalo, jak mnou oslovená skupina 

s tímto zařízením pracuje a jestli i zde můžeme vidět nějaké spojitosti ve vztahu uživatel - 

platforma smartphonu a platforma tabletu. Dotazník byl sestaven tak, aby otázky reflektovaly 

tyto základní okruhy:  

 

- kdo je uživatel dané platformy (věk, pohlaví, příjem) 

- platforma, kterou uživatel vlastní a jeho vztah k ní (typ platformy, doba po kterou 

je majitelem, přechod na jinou platformu, jailbreak telefonu) 

- zda má uživatel ve své domácnosti tablet (typ platformy) 

- četnost a peněžní hodnota nákupů realizovaných přes smartphone (nákup zboží, služeb 

nebo mobilních aplikací) 

- četnost a peněžní hodnota nákupů realizovaných přes tablet  

- komfortnost uživatelů při realizaci transakce na mobilním zařízení 
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Dotazník má celkem 17 otázek. Všechny otázky kromě jedné (napište typ smartphonu, 

který vlastníte) měli předdefinované odpovědi. Ty byly v první části dotazníku, která zjišťuje 

sociodemografické údaje, zvoleny v souladu s dotazníkovými šetřeními Českého statistického 

úřadu, aby závěry práce byly v případě potřeby snadno aplikovatelné na další komplexnější 

výzkumy. Dotazník byl zpracován pomocí online nástroje Google forms, který umožňuje 

jednoduchou distribuci pomocí odkazu a odpovědi respondentů jsou automaticky 

zaznamenávány do excelu v Google dokumentech. Distribuce dotazníku probíhala ve dvou 

vlnách. V první fázi byl dotazník poslán studentům skupiny Studia nových médií 

a  do konference ÚISK. Vzhledem k tomu, že obě skupiny dohromady čítají stovky osob, byla 

návratnost dotazníku dle mého názoru, překvapivě malá (64 odpovědí). Nicméně i tento počet 

odpovědí byl dostatečný k tomu, aby ukázal, jestli respondenti chápou mnou formulované 

otázky a zda struktura a hlavně celkové výsledky dávají smysl. V návaznosti na to jsem 

provedla dvě drobné úpravy (přehození pořadí u dvou otázek a přeformulování jedné otázky). 

Poté jsem začala s masivnější distribucí. Ta probíhala zejména jako přímé oslovování 

konkrétních osob s žádostí o vyplnění a prosbou o další distribuci dotazníku (rozesílání e-

mailu, facebooková zpráva) a jako veřejná žádost předem neznámým uživatelům (status 

s dotazníkem na Facebooku na mém profilu a profilu mých přátel a rodiny, odkaz na dotazník 

v technologických fórech a diskuzích). Jediným kritériem pro cílovou skupinu respondentů 

bylo vlastnění smartphonu. Dotazník byl tedy určen pouze pro majitele těchto zařízení. 

To samo o sobě dost ovlivnilo a limitovalo věkové rozpětí případných respondentů 

a  z  dotazníku téměř úplně vyřadilo určité věkové skupiny. Nejnižší výskyt a vlastnění této 

technologie bych očekávala u skupiny dětí a náctiletých (1 až 15 let) a poté u osob ve věku 55 

let a více. To ostatně potvrdily i výsledky mého šetření. Zde ale samozřejmě musíme mít 

na vědomí okolnost, že dotazník byl nejintenzivněji šířen v mé sociální a věkové skupině, 

kterou nelze pokládat za reprezentativní vzorek české populace. Na druhou stranu jde 

o věkovou a sociální skupinu, ve které je největší potenciál z hlediska úspěšné adaptace m-

commerce. Právě lidé v produktivním věku, kteří mají finanční prostředky a zájem 

o  využívání nových technologií by měli být cílovou skupinou, která má největší vypovídající 

hodnotu a je pro trh m-commerce zásadní. Na tu se mi, myslím, podařilo s mým dotazníkem 

částečně obrátit. I když je mezi respondenty silná komunita studentů, kteří nemají příliš velké 
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finanční prostředky, jejich zacílení dává smysl, protože vypovídá o preferencích nemalé 

věkové a příjmové skupiny.  

Skutečností také je, že dotazník byl pravděpodobně zodpovídán nejvíce lidmi, kteří žijí 

v Praze. Vychází to logicky z místa mého pobytu a narození, kterým je Praha a kde jsem 

si  tuto síť přátel, známých, rodiny a kolegů vybudovala. Kritérium místa bydliště samozřejmě 

také zásadním způsobem ovlivňuje typ jednotlivých platforem a jejich penetraci v rámci České 

republiky. Určitě by bylo zajímavé vidět, jaké rozdíly jsou v počtu majitelů iPhonů, Androidů 

a ostatních platforem v jednotlivých krajích. Tyto výsledky se mi bohužel nepodařilo získat, 

i  když jsem kontaktovala firmu TNS AISA, která zrovna tento průzkum na našem území 

realizovala. Požadovaná data mi ale neposkytli. Domnívám se tudíž, že výsledky mého 

dotazníku budou vypovídat hlavně o Praze. Tuto skutečnost ovšem nemohu říci s jistotou, 

protože jsem se respondentů na jejich místo bydliště nezeptala, což nyní zpětně hodnotím jako 

chybu.  

 

  

5.1 Výsledky výzkumu 

 

V průběhu měsíce a půl šíření dotazníku se mi podařilo shromáždit celkem 215 

odpovědí. Došlo k vyřazení asi 6 dotazníků, které byly vyplněny osobami, které do psacího 

pole uvedli „nemám smartphone” a tudíž nepochopili zadání. Myslím, že pro pilotní projekt, 

který má můj výzkum v této práci reprezentovat, je počet 215 dotazníků dostačující proto, 

aby s vysokou pravděpodobností zaznamenal trend ve společnosti. Z očištěných 215 dotazníků 

jsem došla k závěrům, které shrnuji v této kapitole a v příloze dokládám grafy. Nejdříve 

se budu věnovat celkovému vyhodnocení jednotlivých otázek tak, jak na sebe navazují 

v dotazníku. Potom bych se pokusila o hlubší analýzu jednotlivých uživatelů, podle mobilní 

platformy. Jako dvě největší skupiny se ukázali majitelé Androidu a iOS, takže se v rozboru 

budu věnovat hlavně jim. Nakonec jsem přidala závěrečné porovnání jednotlivých skupin 

mezi sebou navzájem. V následujícím slovním vyhodnocení v této kapitole, u některých 

otázek uvádím pouze nejzajímavější výsledky a nezmiňuji odpovědi, které dosáhly jednotky 

procent.  
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5.2 Vyhodnocení celkových dat podle jednotlivých otázek 

 

První otázka se ptala na měsíční průměrnou výši čistého příjmu respondenta. Graf č. 

11, který zpracovává odpovědi, ukazuje, že nejsilněji byly zastoupeny kategorie do 5 000 Kč 

(17% respondentů) a od 15 000 do 20 000 Kč (také 17%). O dvě procenta méně měla 

kategorie od 10 000 do 15 000 Kč a 14% uvedlo příjmy od 5 000 do 10 000 Kč. 13% 

respondentů pak dosahuje na 25 000 Kč. Nejsilnější zastoupení tedy mělo právě těchto pět 

kategorií v příjmech do 25 000 Kč. Zbylých 24% respondentů se pohybovalo v částkách 25 

000 Kč a více. Nejvyšší kategorií, kterou byl průměrný čistý měsíční příjem 50 000 Kč a více, 

uvedlo 4% dotázaných. Jak již bylo zmíněno na začátku, první dvě kategorie s příjmem do 10 

000 Kč zřejmě budou v převážné míře studenti.  

Druhá otázka se ptala na věk respondenta. Zde byly téměř shodně nejsilněji zastoupeny 

skupiny od 18 do 25 let (42%) a od 26 do 35 let (41%). 8% dotazovaných bylo z kategorie 36 

až 45 let a 5% byly osoby do 18 let věku. Pouhé 2% procenta byly osoby od 46 do 55 let a 1% 

osoby od 56 let a více (viz. graf č. 12) . Myslím, že je zde vidět trend, který ukazuje 

že smartphone je technologie přitahující lidi v produktivním věku, kteří jednak mají peněžní 

prostředky si takové zařízení koupit (na rozdíl od osob do 18 let věku) a hlavně o technologii 

mají zájem a dokážou ji snadněji a efektivněji využít (na rozdíl od osob od věku 45 a výše).  

Třetí otázka zjišťovala pohlaví: 64% respondentů byli muži a 36% ženy. Čtvrtou 

otázkou začíná okruh, který zjišťuje data o uživateli ve vztahu k platformě. 65% respondentů 

odpovědělo, že jsou majiteli smartphonu s operačním systémem Android, 19% vlastní iOS, 

8% Windows phone, 3% Symbian a 2% Blackberry.  

Pátá otázka se ptá na konkrétní typ telefonu a obecné zpracování dat jsem neprováděla, 

protože samo o sobě nemá pro tento výzkum vypovídající hodnotu. Šestá otázka zjišťuje, jestli 

uživatelé v uplynulých pěti letech změnili platformu. 46% odpovědělo kladně a 54% 

platformu nikdy nezměnilo. Sedmá otázka se v případě kladné odpovědi na změnu platformy 

ptala, z jaké platformy uživatelé odešli. Nejvíce procent (47%) uživatelů opustilo Symbian, 

17% odešlo z Windows phone a kupodivu shodných 16% má odchod od Androidu 

i od iPhonu. 3% respondentů opustilo Blackberry. Následující otázka zjišťovala, kam uživatelé 

přešli. 61% zvolilo Android, téměř třikrát méně lidí (21%) iOS. 12% uživatelů přešlo 

na Windows phone, 4% na Symbian a 3% na Blackberry. Zpětně musím konstatovat, že tato 
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otázka mi nedává příliš smysl, protože odpovědí by měla být platforma, kterou respondent má 

nyní, takže procenta by měla být shodná s odpovědí na otázku č. 4. – což ale není. Domnívám 

se, že otázka byla pro část respondentů zavádějící, a proto s ní ve zpracování výsledků dále 

nepracuji.  

Devátá otázka se ptala, jak dlouho jsou respondenti majiteli současného smartphonu. 

Více než polovina (52%) odpověděla, že méně než rok. 29% ho vlastní 1-2 roky a 16% 

dotázaných 2 až 3 roky. 3% odpovídajících mají svůj současný smartphone více než 3 roky. 

V další otázce jsem se ptala, zda jsou respondenti majiteli tabletu nebo zda ho mají 

v domácnosti. Jak potvrzuje i závěr diplomové práce kolegyně Terezy Libecajtové, tablet 

je  nejčastěji nástroj, který přes den zůstává doma a je k dispozici celé domácnosti. Zatímco 

telefon je vnímán, jako striktně soukromý předmět, který v průběhu celého dne cestuje 

se svým majitelem. Z toho důvodu jsem otázku rozšířila na celou domácnost. Poměrně 

překvapivé zjištění pro mě bylo, že 49% dotázaných odpovědělo, že jsou oni sami nebo jejich 

domácnost majiteli tabletu. Více než polovina těchto respondentů (56%) má tablet 

s  Androidem, 39% má iOS a 5% uvedlo tablet s Windows.  

Jedenáctou otázkou byl uveden okruh, který se věnoval typu a hodnotě nákupu přes 

smartphone (zpracovává graf č. 21). Pokud shrnu čísla za jednotlivé kategorie, do kterých 

je rozčleněn nákup podle hodnoty přes smartphone, vyšla tato data: 28% dotázaných nikdy 

nevyužilo smartphone pro poslání Premium SMS (koupě MHD jízdenky, DMS, platba 

za drobné služby). Dále jednotlivé podotázky uvádím rozepsané a pro lepší srovnání jsem 

přidala i odpovědi, které vychází u nákupů přes tablet. Ty jsou samostatně zpracovány v grafu 

č. 22.  Souhrn z otázek 11 a 12: 

 

 Nikdy nepřistupuje k internetovému bankovnictví: 43% osob přes smartphone, 

59% osob přes tablet 

 Nikdy nekupuje zboží v hodnotě do 500 Kč: 62% osob přes smartphone, 52% 

osob přes tablet 

 Nikdy nekupuje zboží v hodnotě do 1 000 Kč: 79% osob přes smartphone, 73% 

osob přes tablet 

 Nikdy nekupuje zboží v hodnotě do 5 000 Kč: 90% osob přes smartphone, 80% 

osob přes tablet 
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 Nikdy nekupuje zboží v hodnotě do 10 000 Kč: 94% osob přes smartphone, 

88% osob přes tablet 

 Nikdy nekupuje zboží v hodnotě do 20 000 Kč a více: 97% osob přes 

smartphone, 90% osob přes tablet 

 

Jak je patrné, tablety dosahují všude (kromě přístupu k internetovému bankovnictví) 

nižších hodnot než smartphony. To znamená, že respondenti tablety využívají pro online 

nákupy více než své chytré telefony a to zejména v částkách vyšších než 1 000 Kč. Jak také 

ukazuje graf č. 21, při nákupu přes smartphone hodnoty klesají, čím více roste četnost nákupu 

v daném období a také čím více roste celková hodnota nákupu. U tabletů je patrná změna (graf 

č. 22) v dlouhodobějším horizontu (1x za čtvrt roku, 1x za půl roku a 1x za rok), kde s tím, 

jak  roste čas, roste i počet nákupů a částka, která je za nákup utracena. I když se jedná jen 

o jednotky procent. Jak je z grafu dále patrné, tablet dosahuje poměrně stabilních čísel pro 

kategorii nákupu do 500 Kč. V průběhu týdne je to 6% realizovaných nákupů v této hodnotě, 

14 dní až měsíc potom má kolem 10%, propad na 3% je v časovém úseku půl roku a opět 11% 

má kategorie do 500 Kč v případě ročního úseku.  

Třináctá otázka se věnuje nákupu aplikací nebo obsahu v rámci aplikací. Více 

než  polovina dotázaných (53%) uvádí, že si tento druh obsahu nekupují. 30% za něj utratí do 

100 Kč měsíčně, 9% od 100 do 200 Kč a 8% respondentů více než 200 Kč za měsíc. 

U  vyšších částek šlo pouze o jednotky procent. Další otázka zjišťovala četnost „jailbreaků“ 

telefonů („odemčení” telefonu, které umožňuje stahování aplikací zdarma, které nejsou 

dostupné přes oficiální App Store) a ukázalo se, že téměř tři čtvrtiny (67%) dotázaných nemají 

„jailbreaklý“ telefon nebo nikdy nestahují cracknuté aplikace (aplikace zdarma, které jsou na 

oficiálním App Storu placené). Předposlední otázka se ptala na míru komfortu při provádění 

platby, kde téměř polovina dotázaných (48%) uvedla, že se cítí bezpečněji v aplikaci 

obchodníka. 37% je naopak raději na mobilním webu. Poslední otázkou jsem zjišťovala, 

kde uživatelé preferují uskutečnit transakci. Pokud mají na výběr mezi smartphonem, tabletem 

a počítačem, 80% dotázaných uvedlo, že nejraději transakci realizují přes počítač, 5% 

preferuje smartphone a pouhá 3% tablet.  
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Po obecném úvodu a prezentování celkových závěrů, bych se ráda věnovala 

konkrétnímu zpracování dat o jednotlivých skupinách uživatelů nejvýznamnějších platforem 

v Čechách. Na základě zveřejněných dat v kapitole čtyři, za nejvýznamnější platformy 

pokládám: Android, iOS, Windows phone a Symbian. Z důvodu malého procenta 

respondentů, kteří měli platformu Symbian (3% = 7 osob) a Windows phone (8% = 18 osob), 

jsem zpracovala jako hlavní kategorie Android (65% = 140 dotázaných) a iOS (19% = 40 

dotázaných), i když Windows phone v některých závěrech také zmiňuji, protože i toto malé 

množství dat, by nám v některých ukázkách mohlo napovědět, jaký trend na trhu tato 

platforma představuje. Grafy, které by zpracovávaly pouze jednotlivé platformy, 

jsem z důvodu již tak velkého množství grafů (64 celkem) nezpracovávala. Jednotlivé 

platformy jsou zobrazeny přímo v porovnávacích grafech 27 až 64. 

 

 

5.3 Majitelé Androidu 

 

Do této skupiny se řadí nejvíce respondentů. V realizovaném průzkumu má 

smartphone s tímto operačním systémem 65% dotázaných (celkem 140 osob). Android tak 

v mém výzkumu jednoznačně drží největší podíl mezi všemi platformami. Z dat v dotazníku 

jsem sestavila následující charakteristiku jeho majitelů. Velmi podobných hodnot dosahovala 

procenta v kategoriích příjmu od 0 do 25 000 Kč. Nejsilněji byla zastoupená skupina 

od 10 000 do 20 000 Kč (celkem 33%). Vysokých hodnot ale bylo dosáhnuto i v kategoriích 

od 25 000 do 50 000 Kč a více (celkem 26% majitelů Androidu). Celkově v grafu 

zobrazujícím příjem č. 27, nedošlo u Androidu k žádnému výkyvu oproti průměru. V otázce 

věku, 44% osob uvedlo od 18 do 25 let, 41% potom věk od 26 do 35 let. Tento trend je ostatně 

patrný u všech platforem. V 67% případů je Android vlastněn muži. Na otázku, zda uživatelé 

někdy změnili platformu, odpovědělo 44% kladně a ti uvedli, že v 56% opustili Symbian, to je 

o 9% více, než dosahuje celkový průměr dotazníku. Dále 23% má Windows phone a 18% iOS. 

53% Android respondentů má svůj přístroj méně než rok, 29% 1 až 2 roky a 16% 2 až 3 roky. 

Při dotazu na tablet, 46% odpovědělo, že jsou oni nebo jejich domácnost majiteli tohoto 

zařízení, to je o 3% méně než byly odpovědi průměru. 73% z nich vlastní tablet na bázi 

Androidu, což je o 17% více než průměr. 23% dotázaných pak vlastní tablet s iOS. 
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Okruh, který se zaměřuje na typologii nákupů přes smartphone ukázal, že uživatelé 

Androidu jsou o trochu méně aktivní v realizovaných transakcích, než byl průměr u všech 

platforem dohromady. Je to patrné z grafu č. 33, který znázorňuje hodnotu „nikdy“.  

Aktivnější jsou pouze v posílání Premium SMS, které někdy pošle 75%. Do internetového 

bankovnictví někdy přistupuje 54% dotázaných. Naproti tomu transakci do 500 Kč nikdy 

nerealizovalo 66% dotázaných. U vyšších částek od 500 Kč je to potom více než tři čtvrtiny 

dotázaných. Do 1 000 Kč nikdy neplatilo více než 81%, do 5 000 Kč nikdy nerealizovalo 

transakci 91% dotázaných a ve vyšších částkách 95% (do 10 000 Kč) a 98% osob (do 20 000 

Kč a více).  

V typologii nákupů přes tablet kategorie majitelů Androidu vychází zejména v prvních 

dvou podotázkách na přístup k internetovému bankovnictví a na transakci do 500 Kč, také 

o desítky procent hůře než je průměr za všechny platformy. K internetovému bankovnictví 

nikdy nepřistoupilo 67% (u průměru za všechny platformy je to 59%). Transakci do 500 Kč 

přes tablet nikdy nerealizovalo 61%, zatímco u celkového průměru je to 52%. Ve vyšších 

částkách už se procenta téměř shodují s průměrem, i když ve všech kategoriích jsou i zde 

o jednotky vyšší. Transakci do 1 000 Kč nikdy neprovedlo 76% dotázaných, transakci do 5 

000 Kč nikdy neprovedlo 81%, do 10 000 Kč 89% a celých 92% nikdy nerealizovalo přes 

tablet transakci do 20 000 Kč a více (viz. graf č. 40).  

Ohledně nákupu obsahu pro aplikace nebo aplikace samotné, 57% respondentů uvedlo, 

že je nikdy nekupují. 27% za ně utratí do 100 Kč měsíčně. 9% pak od 100 do 200 Kč 

za měsíc. V případě cracknutých aplikací 58% uvedlo, že je nikdy nestahovalo. 14% stahuje 

přibližně jednu aplikaci za rok, 9% jednu za půl roku a 8% jednu měsíčně. V případě realizace 

transakce je 52% respondentů s Androidem raději v aplikaci obchodníka a 15% dává přednost 

mobilnímu webu. Transakci raději uskuteční přes počítač 83% těchto dotázaných, 4% raději 

přes smartphone.  
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5.4 Majitelé iOS 

 

Osoby, které jsem oslovila a mají iPhone, tvořily s 19% druhou největší skupinu. 

I když oproti první příčce, na které se umístil Android s 65%, to byl velký pokles podílu. 

Podle závěrů mého výzkumu je majitel iPhonu z 93% ve věkové skupině 18 až 36 let. Příjmy 

těchto osob se pohybují nejvíce v kategoriích 0 až 25 000 Kč. Nejsilněji (20%) byla 

zastoupená kategorie příjmů do 10 000 Kč a shodně (18%) měly kategorie do 5 000 Kč, do 20 

000 Kč a do 25 000 Kč. V 58% případů má iPhone žena. Ohledně otázky, zda majitelé někdy 

změnili platformu, odpověděla přesná půlka ano, druhá půlka ne. Pokud v minulosti měnili 

smartphone, v 65% případů respondenti odcházeli z platformy Android, 24% potom 

ze Symbianu. Přesně polovina současných majitelů, vlastní svůj telefon méně než rok, 48% 

pak od 1 do 3 let.  

65% těchto dotázaných také vlastní nebo mají v domácnosti tablet. To je o 19% více 

než v případě majitelů Androidu a také o 16% než u celkového průměru. Tablety s operačním 

systémem iOS v těchto tabletech má 69%, 31% z nich má Android. Dalo by se říci, 

že v nakupování přes svůj smartphone jsou tito uživatelé o něco aktivnější, než byl průměr za 

uživatele všech platforem dohromady a také aktivnější než majitelé Androidu. Vícekrát 

realizují transakce ve všech kategoriích. Nejmarkantnější rozdíl je v kategorii do 500 Kč. 62% 

majitelů iPhonu někdy uskuteční tuto transakci, zatímco průměr u všech platforem je pouze 

38%. Také v kategorii transakce do 1 000 Kč, 35% respondentů s iPhonem někdy udělá tuto 

platbu, zatímco průměr u všech platforem byl 21%. Můžeme říci, že tyto osoby jsou aktivnější 

v nakupování v nižších částkách, ale ve vyšších částkách od 5 000 do 20 000 Kč a víc, jsou 

u nich procenta velmi nízká a v podstatě stejná jako u ostatních platforem.  

V případě nákupu přes tablet je scénář v podstatě stejný. Tyto osoby jsou aktivnější 

v nakupování v nižších částkách (do 1 000 Kč) a v internetovém bankovnictví. Nákupy 

ve vyšších částkách ale vycházejí slaběji než u celkového průměru. Ohledně nákupu aplikací 

a obsahu do nich jsou ale majitelé těchto zařízení opět o trochu více aktivní. Dokonce 10% 

z nich utratí měsíčně částku 300 až 400 Kč. 38% z nich si nekupuje žádné aplikace a 45% 

utratí za tento obsah od 100 do 200 Kč měsíčně. Téměř většina (85%) uživatel nemá jailbreak 

telefonu a nestahuje žádné cracknuté aplikace. Pokud jde o provedení platby, 53% uvádí, 

že jim je jedno jestli použijí aplikaci obchodníka nebo jsou na jeho mobilní webové stránce. 
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38% pak preferuje přímo aplikaci obchodníka. Většina (73%) preferuje provedení platby přes 

počítač. 15% je to jedno a 8% preferuje realizaci přes smartphone.  

 

Slovní vyhodnocení jsem připravila také pro platformu Windows phone, protože i když 

jde o velmi malý vzorek osob, ze kterého nemůžeme dospět k žádným závěrům, domnívám se, 

že v některých otázkách, se u této platformy ukazují určitě rysy, které by mohly alespoň 

naznačovat něco o jeho majitelích. Stručně tedy popíšu nasbíraná data. 

 

 

5.5 Majitelé Windows phone 

 

Na základě dat z dotazníku vidíme, že do této skupiny patří ze 72% muži. Věkové 

kategorie jsou nejčastěji zastoupeny od 18 (44%) do 35 let (28%). V kategorii příjmů 

je nejsilněji zastoupená nejnižší kategorie s příjmem do 5 000 Kč (33%). 17% má kategorie 

do 20 000 Kč a shodně po 11% mají kategorie od 5 000 do 15 000 Kč a od 25 000 do 35 000 

Kč. Při otázce na změnu platformy v uplynulých pěti letech 72% odpovědělo kladně a uvedli, 

že v  46% případů odešli ze Symbianu, 31% z Androidu a 15% z iOS. Z dotázaných 

respondentů z této skupiny nikdo nevlastní současný smartphone déle než dva roky, 72% 

uvedlo že smartphone má méně než rok, 28% potom 1 až 2 roky.  

Výraznější rozdíl oproti majitelům iPhonu i Androidu je u otázky, zda respondenti 

nebo jejich domácnost vlastní tablet. 61% uvedlo, že není majiteli tabletu, zbylých 39% vlastní 

nejčastěji iOS (49%) a shodně Android nebo Windows tablet (29%). Majitelé této platformy 

jsou i o poznání méně aktivní v mobilní komerci. Premium SMS někdy využilo 50% z nich, 

stejně tak více než polovina (56%) nikdy nepoužila internetové bankovnictví, přes svůj 

telefon. Platbu v hodnotě do 500 Kč někdy uskutečnilo 39% dotázaných. Velký skok je potom 

u částek vyšších než 500 Kč. Do 1000 Kč někdy přes telefon zaplatilo pouhých 11%. Nikdo 

z  této skupiny nerealizoval nikdy platbu vyšší, kromě jedné osoby, která přibližně jednou 

za  čtvrt roku realizuje transakci v hodnotě do 10 000 Kč. Podobná je i situace s tabletem. 

Více než polovina dotázaných (57%) někdy uskutečnila transakci do 500 Kč. Jinak u vyšších 

částek od 500 do 5 000 Kč téměř tři čtvrtiny nikdy tuto transakci přes tablet neprovedli. 

U částek od 5 000 do 20 000 Kč to bylo 100%.  
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V případě nákupu aplikací nebo obsahu do aplikací, 44% dotázaných takovou koupi 

nerealizovali. 39% uvádí, že měsíčně za tento obsah utratí do 100 Kč. U dotazu na cracknuté 

aplikace 89% respondentů uvedlo, že je nikdy nestahuje. Ohledně míry komfortu při 

provádění plateb, 53% uvedlo, že jim jedno jestli jsou v aplikaci obchodníka nebo na jeho 

mobilní stránce. 38% je pak raději přímo v aplikaci. Realizaci přes počítač preferuje 78% 

osob, 6% raději přes tablet a nikdo nezvolil svůj smartphone. Znovu ale připomínám, že počet 

osob v kategorii Windows phone byl tak nízký, že tato data pravděpodobně budou ve velké 

míře zkreslena. 

 

 

5.6 Porovnání majitelů smartphonu iOS a Android 

 

Po představení obecných výsledků z celého dotazníku a představení jednotlivých 

skupin, bych se ráda dostala k té zřejmě nejzajímavější části, kterou je porovnání majitelů 

platforem mezi sebou. Data k těmto výsledkům zpracovávají grafy č. 27 až 64. Domnívám se, 

že výše prezentovaná data o jednotlivých platformách již odhalila mnohé rysy, nicméně jsem 

pro větší názornost dala výsledky v hlavních třinácti otázkách přehledněji do jednotlivých 

grafů. Ty tak zobrazují všechny platformy v procentuálním poměru, podle toho, jak uživatelé 

odpověděli na jednotlivé otázky či podotázky. Graf také uvádí číslo s názvem „celkem 

v kategorii“ které vyjadřuje, jak na danou otázku odpověděli všichni respondenti. Nabízí 

se tak přehledné porovnání, zda je chování majitelů Android nebo iPhone shodné s obecným 

průměrem nebo je výrazně nad či pod úrovní průměru. 

  

Domnívám se, že na základě prvního grafu č. 27 můžeme dojít k závěru, že příjmy 

nehrají zase tak podstatnou roli v tom, jaký typ platformy a s tím související typ smartphonu 

respondenti mají. Jen pro srovnání uvedu ceny, za které je možné pořídit ty nejlevnější nové 

smartphony podle platforem v e-shopu Mall.cz (tedy bez jakéhokoliv zvýhodnění, které např. 

nabízí operátor ke smlouvě) [Mall.cz, 2013]. Nejlevnější Android je za 1 990 Kč (typ Aligator 

S4000), Apple iPhone 4S začíná na 9 990 Kč, Windows phone typ Nokia Lumia 520 je za 

3 669 Kč.  



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

64 
 

Samozřejmě, že lze sehnat iPhone za 5 000 Kč a Android za 10 000 Kč, chci jen na 

tomto příkladu demonstrovat, že jednotlivé platformy se svou cenovou politikou profilují 

určitým směrem. Dovoluji si ale tvrdit, že alespoň v sociální skupině, ve které probíhal můj 

výzkum, nehrají příjmy ve vztahu k typu platformy, kterou vlastní takovou roli. Jde možná 

spíše o určitou sympatizaci s danou technologií a možná vyjádření mého sociálního statusu, 

který je v tomto případě pouze domnělý (mám iPhone za 9 000 Kč i když mé příjmy jsou 

5 000 Kč měsíčně). Pokud by tak tomu nebylo, určitě by v kategorii s nejnižším příjmem 

do 5 000 Kč nebyl zastoupen iPhone s 17%, když se profiluje jako platforma s obecně 

nejdražšími zařízeními. 17% totiž v této kategorii dosáhl i průměr všech dotázaných. Android 

měl méně respondentů (15%). iPhone je přitom nejsilněji zastoupen právě v těch nejnižších 

příjmových kategoriích. Nerada bych z toho grafu dělala nějaké další závěry, nicméně 

se  domnívám, že tato data potvrzují to, že nelze generalizovat a tvrdit, že platforma iOS je pro 

bohaté a Android pro chudší. Domnívám, se, že si v tomto případě vybíráme na základě našich 

sympatií k technologii a jsme ochotni si našetřit prostředky i na dražší telefon. 

V grafu č. 28, který ukazuje zastoupení jednotlivých platforem v různých věkových 

kategoriích, vidíme markantní zastoupení v kategorii od 18 do 36 let. To platí pro všechny 

platformy i pro průměr. Jak jsem již na začátku zmínila, zde je potvrzeno, že smartphone 

je stále doménou převážně této věkové kategorie. V otázce pohlaví jsou možná překvapivá 

procenta, kterých dosáhl iPhone. Vlastní ho 58% žen a 43% můžu, to je rozdíl o 22% více 

u žen než je průměr a o 20% méně u mužů než je průměr. Nepodařilo se mi zjistit, jestli je toto 

způsobené náhodnou skladbou mých respondentů nebo je to skutečný trend. Nezávislá data 

z českého trhu, která by toto zjištění potvrzovala nebo vyvracela, jsem nenašla.  

Na změnu platformy v uplynulých pěti letech, respondenti odpovídali téměř totožně, 

vždy téměř polovina ano a druhá polovina ne. Zajímavější propad byl v otázce na vlastnění 

tabletu. Zde celých 65% respondentů s iPhonem odpovědělo, že vlastní tablet oni nebo jejich 

domácnost, zatímco Android dosáhl 46% a celkový průměr byl 49%. Na grafu č. 32 je vidět 

poměrně velká loajalita ke značce, kdy 69% procent majitelů iPhonu uvádí, že vlastní iPad 

a dokonce 73% majitelů smartphonu s Androidem vlastní tablet na bázi platformy Android.  
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Grafem č. 33 začíná okruh otázek na typologii nákupů přes smartphone v závislosti na 

druhu platformy. Domnívám se, že pouze z tohoto prvního grafu vidíme, že majitelé iPhonu 

jsou ve všech případech realizování transakce aktivnější než Android a dokonce než celý 

průměr. Graf zpracovává odpověď „nikdy“, takže čím méně procent je dosaženo 

u jednotlivých podotázek, tím více procent osob někdy provádí danou činnost. A jak vidíme, 

nejnižších hodnot i když někde pouze o procento vždy dosahuje iPhone. Nejmarkantnější 

rozdíly jsou potom hlavně v kategorii do 500 Kč a do 1000 Kč. Vidíme také, že Android zase 

ve všech případech dosahuje vyšších hodnot i než je samotný průměr. Znamená to tedy, že tito 

uživatelé jsou ve sféře m-commerce méně aktivní.  

Zbylé grafy č. 34 až 39 se zaměřují na zjištění četnosti m-commerce transakcí. 

Jak vidíme z prvního letmého srovnání těchto grafů, počet nákupů a jejich hodnota mírně roste 

s tím, jak se zvětšuje časový úsek, za kdy byly nákupy realizovány. Procenta jsou zpravidla 

nejnižší u hodnoty 1x za týden nebo 1x za 14 dní, ale u delšího období jako je měsíc či jednou 

za čtvrt roku, začnou procenta nabývat. Pokud vezmeme postupně jednotlivé časové úseky 

a jejich odpovědi, vidíme z grafu č. 34, který reflektuje délku jednoho týdne, že zde se nedá 

mluvit téměř o žádném nakupování přes smartphone. Aktivita, která je v průběhu jednoho 

týdne prováděna nejčastěji, je přístup do internetového bankovnictví, kde iPhone dosáhl vůbec 

nejvyšší hodnoty ze všech kladných odpovědí v tomto okruhu. 48% majitelů iPhone přistupuje 

v průměru jednou za týden k internetovému bankovnictví. To je o 13% více, než je průměr 

a  o 19% více než uživatelé Androidu. Poměrně rozšířené je také posílání Premium SMS 

na týdenní bázi, alespoň u iOS, kde dosahuje 18%. Oproti průměru je to o 11% více a oproti 

Androidu je to o 12% více. Co se týče reálného utrácení peněz na týdenní bázi, jedná se jen 

o jednotky procent. Spíše tedy můžeme tvrdit, že alespoň mnou oslovená skupina, není zvyklá 

realizovat nákupy přes smartphone pravidelně a s vysokou frekvencí (opakující se nákup 

realizuje za více než 7 dní). Změna situace ale nastává v časovém období čtrnácti dní. Zde 

je deseti procentní nárůst u iPhone v kategorii do 500 Kč. 13% oslovených s iPhone tedy 

jednou za 14 dní realizuje nákup na svém zařízení v hodnotě 500 Kč, zatímco průměr 

dotazníku je jen 4%. Android se dostává pod průměr s číslem 2%. iPhone má náskok také 

v kategorii do 1 000 Kč, kdy tuto transakci realizují 3% majitelů, zatímco průměr i Android 

ukazuje 1%. Všechny kategorie s vyššími peněžními částkami mají 0%.  
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Graf č. 36, který zohledňuje celý měsíc, opět ukazuje nárůst podílu iOS v jednotlivých 

peněžních kategoriích. Kategorie do 500 Kč je o něco slabší než v případě periody 14 dní, 

ale silnější je kategorie do 1000 Kč (8%) a také procenta narůstají v částce do 5 000 Kč. Zde 

jsou 3% majitelů iPhonu, kteří měsíčně přes toto zařízení utratí částku do 5 000 Kč. Na dalších 

grafech (č. 37, 38, 39) zachycujících delší časové období vidíme mírný nárůst u obou 

platforem. Je však také patrné snížení výskytu použití internetového bankovnictví. 

To je zřejmě dáno tím, že přístup pouze přes jedno určité zařízení provádím pravidelně nebo 

pro přístup používám i další přístroje jako PC nebo tablet což je potom reflektováno 

v upadajících procentech v grafech reflektujících další období. Je také zajímavé pozorovat, 

že  Premium SMS se po celou dobu drží kolem 10% četnosti užívání, bez rozdílu jestli jde 

o  periodu 14 dní nebo rok. To myslím částečně potvrzuje moje tvrzení ve třetí kapitole, kde 

uvádím, že v Čechách se Premium SMS těší velké oblibě a dosahuje meziročně stále vyšších 

čísel v odeslaných počtech kusů. 

  

Dalším okruhem je typologie nákupů přes tablet, kterou zpracovávají grafy č. 40 až 46. 

Nevyhnu se zde přímému srovnání, jak se chovají majitelé dané platformy na svém 

smartphonu a na svém tabletu (osoby s iPhonem/Androidem nakupující na smartphonu versus 

na svém tabletu), ale detailnější rozpracování a porovnání provedu až u grafů č. 47 až 60, které 

toto přímo srovnávají. Může být také matoucí, že výsledky těchto grafů pořád vztahuji k tomu, 

kdo je majitelem jaké platformy smartphonu ne tabletu. Zajímá mě totiž právě, jak se profilují 

tyto osoby i ve sféře nákupů přes tablet.  

Z grafu č. 40, který zpracovává odpověď „nikdy“ vidíme, že majitelé iPhonů jsou 

aktivnější v nakupování přes tablet zejména do částky do 5 000 Kč. Nad tuto částku 

už začínají mít o jednotky procent převahu majitelé smartphonu Android. Na týdenní bázi 

(graf č. 41) vidíme největší aktivitu u přístupů do internetového bankovnictví, 

kde  je  nejaktivnější iPhone s 22% přístupů. Android zde dosahuje 14% a průměr je 17%. 

Dále je zde aktivnější opět iPhone, kde 8% nakupuje v hodnotě do 500 Kč. V časovém úseku 

jednou za 14 dní až po dobu jednou za čtvrt roku vidíme, že nejaktivnější jsou majitelé iPhonu 

ve všech kategoriích, ale delším časovém úseku půl roku a více, je zejména ve vyšších 

částkách předbíhají majitelé Androidů, kteří utrácí aktivněji a za větší peněžní obnos. 
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Nerada  bych se  pouštěla do spekulací, protože vzorek respondentů je zde tak malý (88 osob) 

a data jsou tudíž zkreslena. 

Proto z těchto grafů nelze udělat více platných závěrů. Co z nich ale mohu vyvodit 

je skutečnost, že tablety jsou častěji užívány pro placení vyšších částek (od 1 000 Kč) 

v průběhu delšího časového úseku (čtvrt roku až rok). 

 

V dalším okruhu zpracovávám data, která porovnávají nakupování majitele dané 

platformy smartphonu, ve vztahu k jeho nakupování přes jeho smartphone a tablet. Tedy jestli 

nakupuji jinak, za jiné částky, přes svůj iPhone/Android nebo tablet a jestli je rozdíl v tomto 

druhu nakupování ještě mezi majiteli smartphonu iOS a Android. Mé první zjištění je, 

že u uživatelů smartphonu Android je rozdíl mezi četností nákupu přes jejich telefon a tablet. 

Prostřednictvím telefonu jsou v nakupování méně aktivní, zatímco přes tablet nakupují více 

(graf č. 54). U majitelů iPhonu to vůbec není takto zřetelné (graf č. 47), hodnoty pro 

nakupování přes telefon se téměř neliší od hodnot nakupování přes tablet. Přístupy 

do internetového bankovnictví jsou podle grafů č. 47 a 54 spíše doménou telefonů (v případě 

obou platforem). U Androidu je to rozdíl dokonce o 20% oproti přístupu přes tablet, u iPhonu 

pouze 10%. Je ale zvláštní, že pokud jde o časový úsek 14 dní (graf č. 49) hodnoty u iPhonu 

se výrazně promění – 17% používá k přístupu tablet a 5% iPhone, ale u Androidu zůstává 

nejsilnější smartphone s 12% přístupů a tablet má 6%.  

Dále je z grafů č. 50 a č. 57 patrné, že tablety dosahují výraznějšího použití u kategorie 

do 1 000 Kč jednou za měsíc. Majitelé iPhonu realizují nákup přes tablet v hodnotě do 1 000 

Kč jednou za měsíc z 19% a majitelé smartphonu Android udělají tuto transakci v 11% 

případů. Je zde také patrný větší rozdíl oproti transakci přes smartphone (o 10% pro Android 

a  o 9 % případě iOS).  

Další závěry v tomto okruhu vzhledem k velikosti dat nechci dělat, protože žádné další 

hodnoty se neprojevily nijak diametrálně odlišně a také mezi nimi nepozoruji žádné opakující 

se trendy. Jediným závěrem, kterým bych tento okruh uzavřela je tvrzení, majitelé iPhone při 

na kupování spoléhají na svůj telefon téměř stejnou měrou jako na tablet. Neplatí 

to ale v případě majitelů smartphonu s Androidem, kde vidíme, že část transakcí raději 

realizují přes tablet. 
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Vrátím se nyní zpět k jednoduchému porovnání platforem mezi sebou, kde jsou 

v posledním okruhu zpracovány otázky ohledně nákupu aplikací a míře komfortu, při realizaci 

transakce na různých druzích zařízení. Graf č. 61 ukazuje, že 57% majitelů Androidu si nikdy 

nekupuje aplikace. Průměr je 53%, ale iPhone zde dosahuje pouze 38%. V celém grafu je pak 

patrné, že právě na iPhone je pořízeno nejvíce aplikací v největší hodnotě. Překvapila mě 

kategorie, kde měsíčně utratí 10% dotázaných majitelů iOS od 300 do 400 Kč. Průměr zde 

přitom dosahuje 3% a Android má 1%. Na dotaz ohledně cracknutých aplikací a míry jejich 

stahování, 85% dotázaných s iPhonem odpovědělo, že je nikdy nestahují. U Androidu to bylo 

58% a celkový průměr je 67%. Z následujících hodnot v grafu je pak patrné, že majitelé 

Androidu více inklinují k používání a stahování tohoto neoficiálního obsahu. Na základě 

těchto dvou grafů pak můžeme dojít k závěru, že majitelé Androidu utrácí menší částky nebo 

v případě cracknutých aplikací dokonce žádné finanční prostředky za mobilní aplikace 

a obsah. U majitelů iPhonu je však ochota utratit prostředky za tento druh obsahu daleko 

vyšší. I na základě počtu stahování neoficiálních aplikací vidíme, že jejich postoj je jiný a že 

za tento obsah nemají problém zaplatit.   

Poslední graf z tohoto okruhu, který chci zmínit, zaznamenává odpovědi v případě 

možnosti volby mezi počítačem, smartphonem a tabletem. Stále nejvíce respondentů preferuje 

uskutečnění transakce přes počítač. Nejsilněji je zde zastoupen Android s 83%, 80% má 

průměr a 73% iPhone.10% až 15% respondentů nemá preferenci. Smartphone nejraději zvolí 

8% majitelů iPhonu, 4% majitelů Androidu a 5% je průměr. Tablet překvapivě volí nejméně 

dotázaných.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

69 
 

6 Závěr 

 

M-commerce můžeme rozumět jako finanční transakci, která je realizovaná pomocí 

mobilního zařízení. Jak bylo v průběhu kapitol popsáno, v dnešní době nejde pouze o nákup 

služby nebo zboží. Mobilní přístroj, kterému v dnešním kontextu rozumíme jako smartphonu 

a tabletu, v současné době vstupuje do transakce mnoha různými způsoby. Může být 

přístrojem, jehož pomocí surfujeme na internetu a na konci procesu kupujeme zboží, ale může 

být také zprostředkovatelem celé transakce nebo přímo fyzickým prostředkem pro zaplacení 

nebo příjem platby. Jak už z definice na úvodu vyplývá, technologie a schopnosti mobilního 

zařízení mají zásadní dopad na to, jak se m-commerce v průběhu zhruba posledních dvou 

desetiletí vyvíjela. Stěžejním okamžikem bylo spuštění provozu mobilních sítí 3. generace, 

které umožnily vysokorychlostní připojení k internetu a koncovým uživatelům mobilních 

zařízení tak dokázaly zprostředkovat přenos dat, hlasu, videa i grafiky. To umožnilo další 

výrazný rozvoj a posun celého segmentu m-commerce, protože např. možnosti prohlížení 

služeb a zboží se staly rychlejší a transakce spolehlivější. Jako bod zlomu na straně mobilní 

technologie vnímám představení Apple iPhonu první generace 29.6.2007 [iPhone, 2013].  

Z hlediska user experience tento přístroj nabízel unikátní systém ovládání a vnímání obsahu na 

internetu. Domnívám se, že pro m-commerce, její rozvoj a šíření udělal významnou službu 

stejně tak, jako o tři roky později Apple iPad. Oba tyto přístroje jsou fenomény současné 

moderní technologie a spolu s ostatními hráči na trhu, kteří tento průlomový koncept 

následovali, jsou hlavními zařízeními, přes které je současná m-commerce realizována.  

Velikost segmentu m-commerce můžeme definovat nejlépe objemem plateb. Zejména 

z amerického trhu dostupná data ukazují, že v platbách dochází meziročně k nárůstu o desítky 

miliard dolarů (tabulka č. 1). Rostoucí trend zaznamenáváme i na českém území, kde je však 

dostupnost oficiálních dat horší. Nicméně, jak se zmiňuji ve čtvrté kapitole, počet uživatelů 

smartphonů a tabletů se i u nás kontinuálně zvyšuje. Díky rostoucí penetraci těchto zařízení, 

narůstá i počet transakcí přes ně realizovaný.  

Transakce jsou umožněny díky různým typům mobilních plateb, které využívají 

rozdílné technologie pro zprocesování. Některé z nich, jako je například technologie NFC, 

je na našem území na vzestupu, ale i v Americe ji již označují za přeceňovanou a nevkládají 

do ní již takové naděje, jako stále někteří hráči na našem trhu. Data, která mají reflektovat 
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alespoň malou část našeho segmentu m-commerce, jsem shromáždila pomocí dotazníkového 

průzkumu.  

Podle jeho výsledků vychází, že dvě nejrozšířenější platformy smartphonů na našem 

území jsou Android a iOS. Podíl majitelů iPhonu v celé skupině je 18% a majitelů Androidu 

65%. Ve čtvrté kapitole jsem uváděla data Gemiusu, která jako celkový podíl iPhonu v české 

společnosti uvádí 12% a 65% Androidů. V případě Androidu je shoda s mým výzkumem 

100% a u iPhonu došlo, možná v důsledku mé sociální skupiny, ve které byl dotazník 

distribuován, k navýšení o 6%. Další mnou zjištěná data, která mohou být porovnána 

s oficiálními čísly (zdroj Gemius a NetMonitor), jsou statistiky týkající se vlastnění tabletu. 

Graf č. 2 ukazuje, že průměr počtu majitelů tabletu jsou 2% v české společnosti. V mém 

výzkumu vyšlo 45%, což samozřejmě nelze v žádném případě poměřovat, protože dotazník 

byl určen pouze majitelům smartphonů, u kterých se již očekává, že vlastní i jiné moderní 

technologie. Zajímavý je ale poměr mezi platformami tabletů, který Gemius uvádí. 

Jak  je  již zmíněno ve třetí kapitole, dle těchto dat je podíl iPadů 82% a tabletů s Androidem 

12%. V mém výzkumu však vychází data dosti protichůdná. iPad má 39% a Android 56%! 

Osobně se přikláním k mému výsledku, protože si nemyslím, že by iPady na českém trhu měli 

převahu o 70%, jak to uvádí Gemius. 

Shrnutím rozdílů mezi uživateli jednotlivých platforem, asi se neubráním 

„vyzdvihování“ iPhonu. Respondenty v mém výzkumu mající iPhone, bych nazvala méně 

konzervativními než majitele smartphonu s Androidem. Méně konzervativní ve smyslu 

využívání možností, které jim daná technologie poskytuje. Například pro realizaci transakce 

si vybralo počítač jako ideální přístroj o 10% méně majitelů iPhonu než Androidu. 

Respondenti s iPhonem také v daleko větší míře spoléhají na svůj přístroj. Když jsem 

porovnávala realizaci transakcí na telefonu versus na tabletu, u iPhonu mi vyšlo, že počty 

transakcí na tabletu a telefonu se liší jen minimálně o jedno či dvě procenta. Ale u Androidu 

byl patrný rozdíl, kde větší část lidí preferovala tablet.  

Velký rozdíl je i ve vlastnění tabletu jako takového. Majitelé iPhonu v 65% případů 

vlastní tablet, zatímco u majitelů smartphonu s Androidem je to 45%. Podle grafu s příjmy 

jasně vidíme, že lidé s iPhonem v mém výzkumu nepatří do kategorie osob s velkými příjmy. 

Jejich příjmy jsou převážně v těch nižších nebo nejnižších kategoriích. Na druhou stranu, jsou 

tito lidé ochotni za aplikace a mobilní obsah utratit mnohem více než majitelé Androidu. Také 
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frekvence m-commerce aktivit je v jejich případě vyšší. Můj závěr je takový, že lidé vlastnící 

iPhone jsou fanoušci technologií. Rádi investují své prostředky do nových gadgetů a aplikací. 

Vlastní smartphone, kterému ve většině případů plně důvěřují, vnímají ho jako spolehlivý 

nástroj a dokáží ovládat a efektivně využívat všechny jeho funkce.  

 

Data, která jsem v dotazníkovém šetření shromáždila, posloužila dobře pro pilotní 

projekt. Díky nižšímu počtu nasbíraných odpovědí a skutečnosti, že distribuce probíhala 

zejména v mojí sociální skupině, nemohu dojít k všeobecně platným závěrům, které bych 

mohla vztahovat na celou společnost. Na druhou stranu se mi v tomto prvotním výzkumu 

podařilo definovat určité hypotézy, které by nyní měly být potvrzeny nebo vyvráceny druhou, 

detailnější analýzou a výzkumem. 
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8 Přílohy 

 

8.1 Příloha 1 - dotazník 

 

Vzor dotazníku pro praktický výzkum (vykopírováno z Google forms) 

Charakteristika uživatelů různých mobilních platforem ve vztahu k nákupu přes mobilní 

zařízení. 

Dotazník je pouze pro majitele smartphonů, Pokud máte smartphone soukromý i služební, pro 

dotaznik použijte ten přístroj, který používáte jako primární. Dotazník je anonymní a v 

žádném případě nemůže dojít k propojení uvedených dat s Vaší osobou. 

 

1) Průměrná výše Vašeho čistého příjmu měsíčně 

do 5000 Kč 

do 10 000 Kč 

do 15 000 Kč 

do 20 000 Kč 

do 25 000 Kč 

do 30 000 Kč 

do 35 000 Kč 

do 40 000 Kč 

do 45 000 Kč 

do 50 000 Kč a více 

 

2) Váš věk 

do 18 let 

18- 25 let 

26 - 35 let 

36 - 45 let 

46 - 55 let 

56 a více 

 

3) Vaše pohlaví 

Žena 

Muž 
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4) Platforma smartphonu, který máte 

iOS (iPhone) 

Windows phone 

Android 

Blackberry 

 

5) Jaký vlastníte model smartphonu? 

 

6) Změnili jste platformu smartphonu v uplynulých 5 letech? 

Ano 

Ne 

 

7) Pokud ano, z jaké platformy jste odešli? 

iOS 

Android 

Windows phone 

Blackberry 

Symbian 

 

8) Na jakou platformu jste přešli? 

iOS 

Android 

Windows phone 

Blackberry 

Symbian 

 

9) Jak dlouho jste majiteli smartphonu, který právě vlastníte? 

méně než rok 

1 až 2 roky 

od 2 do 3 let 

od 3 do 4 let 

od 4 do 5 let 

více než 5 let 

 

10)  Jste majiteli tabletu nebo máte tablet v domácnosti? 

Ano 

Ne 
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11)  Pokud ano, jakou platformu tabletu máte: 

iOS 

Windows 

Android 

 

12)  Typologie nákupů přes smartphone. Na každou podotázku bylo možné odpovědět:  

Nikdy 

přibližně 1x týdně 

přibližně 1x za 14 dní 

přibližně 1x za měsíc 

přibližně 1x za čtvrt roku 

přibližně 1x za půl roku 

přibližně 1x za rok 

12 a) Kupujete přes smartphone DMS?( např. lístek v MHD, dárcovské sms, aktivace inzerátu) 

12 b) Přistupujete přes smartphone do internetového bankovnictví? 

12 c) Kupujete přes smartphone zboží v hodnotě do 500 Kč? 

12 d) Kupujete přes smartphone  zboží v hodnotě do 1 000 Kč? 

12 e) Kupujete přes smartphone zboží v hodnotě do 5 000 Kč? 

12 f) Kupujete přes smartphone zboží v hodnotě do 10 000 Kč? 

12 g) Kupujete přes smartphone zboží v hodnotě do 20 000 Kč a víc? 

 

13) Typologie nákupů přes tablet. (Pokud nemáte tablet, zvolte všude variantu „nikdy“). 

Na každou podotázku bylo možné odpovědět:  

Nikdy 

Přibližně 1x týdně 

Přibližně 1x za 14 dní 

Přibližně 1x za měsíc 

Přibližně 1x za čtvrt roku 

Přibližně 1x za půl roku 

Přibližně 1x za rok 

13 a) Přistupujete přes tablet do internetového bankovnictví? 

13 b) Kupujete přes tablet zboží v hodnotě do 500 Kč? 

13 c) Kupujete přes tablet  zboží v hodnotě do 1 000 Kč? 
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13 d) Kupujete přes tablet zboží v hodnotě do 5 000 Kč? 

13 e) Kupujete přes tablet zboží v hodnotě do 10 000 Kč? 

13 f) Kupujete přes tablet zboží v hodnotě do 20 000 Kč a víc? 

14)  Kolik utratíte za nákup aplikací nebo za obsah v rámci aplikací (časopisy, noviny, 

útraty v rámci her) měsíčně? 

0 Kč 

do 100 Kč 

od 100 do  200 Kč 

od 200 do 300 Kč 

od 300 do 400 Kč 

od 400 Kč a více 

 

15) Stahujete někdy cracknuté aplikace? (získání zdarma původně placené aplikace) 

přibližně jednu měsíčně 

přibližně jednu za 3 měsíce 

přibližně jednu za půl roku 

přibližně jednu za rok 

více než jednu za měsíc 

nikdy 

 

16) Pokud přes smartphone nebo tablet máte provést platbu, uděláte to radši přes aplikaci 

daného obchodníka než přes mobilní web? 

ano, radši jsem v aplikaci obchodníka než na mobilním webu 

jsem radši na mobilním webu 

je mi jedno, jestli jsem v aplikaci nebo na mobilním webu 

 

17) Když chcete provést platbu, uděláte to raději přes smartphone, přes tablet nebo přes 

počítač? 

raději přes smartphone 

raději přes tablet 

raději přes počítač 

je mi to jedno 
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8.2 Příloha 2 – grafy obecné vyhodnocení 

 

Grafy k realizovanému dotazníkovému šetření. Zpracování všech dat z dotazníku. 

 

 

 

Graf č. 11 

 

Graf č. 12 
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Graf č.13 

 

 

Graf č. 14  
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Graf č. 15 

 

 

 

 

Graf č. 16 
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Graf č. 17 

 

 

 

Graf č. 18 
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Graf č. 19 

 

 

 

Graf č. 20 
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Graf č. 23 

 

 

 

Graf č. 24 
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Graf č. 25 

 

 

 

Graf č. 26 
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8.3 Příloha 3 – grafy porovnání platforem 

 

Grafy zpracovávající jednotlivé platformy a celkové porovnání mezi nimi navzájem 

oproti celkovému průměru dotazníku (hodnota „celkem v kategorii). 

 

 

 

 

Graf č. 27 

 

 

 

 

 

 

3
%

 

4
3

%
 

5
0

%
 

5
%

 

0
%

 

0
%

 

5
%

 

4
4

%
 

4
1

%
 

6
%

 

4
%

 

1
%

 

5
%

 

4
2

%
 

4
1

%
 

8
%

 

2
%

 

1
%

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

do 18 let 18- 25 let 26 - 35 let 36 - 45 let 46 - 55 let 56 a více

Váš věk: 

iphone android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
ra

f 
č.

 2
8
 



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XVI 
 

 

Graf č. 29 

 

Graf č. 30 

 

Graf č. 31 

43% 

58% 

67% 

33% 

63% 

36% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Muž Žena

Vaše pohlaví: 

iPhone

Android

celkem v kategorii

50% 50% 
44% 

56% 

46% 
54% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ano Ne

Změnili jste platformu smartphonu v uplynulých 
5 letech? 

iPhone

Android

celkem v kategorii

65% 

35% 

46% 

54% 
49% 51% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ano Ne

Jste majiteli tabletu? 

iPhone

Android

celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XVII 
 

 

 

Graf č. 32 

 

 

 

Graf č. 33 

 

69% 

31% 

0% 

23% 

73% 

5% 

39% 

56% 

5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

iOS Tablet Android Tablet WP Tablet

Pokud ano, jakou platformu tabletu máte? 

iPhone

Android

celkem v kategorii

2
8

%
 

3
5

%
 

3
8

%
 6

5
%

 8
5

%
 

9
3

%
 

9
5

%
 

2
5

%
 4
6

%
 6
6

%
 

8
1

%
 

9
1

%
 

9
5

%
 

9
8

%
 

2
8

%
 

4
3

%
 6
2

%
 7
9

%
 

9
0

%
 

9
4

%
 

9
7

%
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Typologie nákupů přes smartphone - využití služby: nikdy 

iPhone Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XVIII 
 

 

Graf č. 34 

 

 

 

Graf č. 35 

 

18% 

48% 

3% 
0% 0% 0% 0% 

6% 

29% 

4% 2% 1% 1% 1% 
7% 

35% 

3% 1% 0% 0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Typologie nákupů přes smartphone - využití služby 1x za týden 

iPhone Android celkem v kategorii

10% 

5% 

13% 

3% 

0% 0% 0% 

9% 

12% 

2% 
1% 

0% 0% 0% 

10% 10% 

4% 

1% 
0% 0% 0% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Typologie nákupů přes smartphone - využití služby 1x za 14 dní 

iPhone Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XIX 
 

 

Graf č. 36 

 

Graf č. 37 

18% 

3% 

10% 
8% 

3% 

0% 0% 

11% 

5% 4% 

1% 1% 1% 1% 

12% 

5% 6% 

2% 1% 0% 0% 
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Typologie nákupu přes smartphone - využití služby 1x za měsíc 

iPhone Android celkem v kategorii

13% 

3% 

18% 

8% 

5% 5% 
3% 

19% 

5% 

14% 

6% 

1% 0% 0% 

17% 

4% 

13% 

6% 

2% 1% 0% 
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Typologie nákupu přes smartphone - využití služby 1x za čtvrt 
roku 

iPhone Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XX 
 

 

Graf č. 38 

 

Graf č. 39 

 

8% 

0% 

13% 

8% 

3% 3% 3% 

16% 

1% 

6% 
5% 

4% 

1% 
0% 

14% 

1% 

7% 
5% 

3% 
1% 

0% 
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Typologie nákupů přes smartphone - využití služby 1x za půl 
roku 

iPhone Android celkem v kategorii

8% 

5% 

8% 

10% 

5% 

0% 0% 

14% 

2% 

5% 
4% 

3% 
2% 

1% 

12% 

3% 

5% 5% 

3% 
2% 

0% 
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Typologie nákupů přes smartphone - využití služby 1x za rok 

iPhone Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXI 
 

 

 

Graf č. 40 

 

Graf č. 41 

43% 
38% 

69% 

81% 

92% 96% 

67% 
61% 

76% 
81% 

89% 92% 

59% 
52% 

73% 
80% 

88% 90% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Přistupujete přes
tablet do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 500
Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 10
000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 20
000 Kč?

Typologie nákupů přes tablet - využití služby: nikdy 

majitelé tel. s iOS majitelé tel. s Android celkem v kategorii

22% 

8% 

0% 0% 0% 0% 

14% 

5% 
2% 2% 2% 3% 

17% 

6% 
1% 1% 1% 2% 

0%
5%

10%
15%
20%
25%

Přistupujete přes
tablet do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 500
Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 10
000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 20
000 Kč?

Typologie nákupů přes tablet - využití služby 1x týdně 

majitelé tel. s iOS majitelé tel. s Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXII 
 

 

Graf č. 42 

 

Graf č. 43 

 

Graf č. 44 

17% 

12% 

0% 0% 0% 0% 

6% 
9% 

2% 
0% 0% 

2% 

11% 10% 

2% 
0% 0% 1% 

0%

5%

10%

15%

20%

Přistupujete přes
tablet do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 500
Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 10
000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 20
000 Kč?

Typologie nákupů přes tablet - využití služby 1x za 14 dní 

majitelé tel. s iOS majitelé tel. s Android celkem v kategorii

9% 

15% 
19% 

4% 
0% 0% 

9% 
6% 

11% 

2% 
0% 0% 

8% 
11% 

14% 

2% 
0% 0% 

0%

5%

10%

15%

20%

Přistupujete přes
tablet do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 500
Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 10
000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 20
000 Kč?

Typologie nákupů přes tablet - využití služby 1x za měsíc 

majitelé tel. s iOS majitelé tel. s Android celkem v kategorii

9% 

15% 

8% 8% 

0% 0% 
2% 

6% 5% 
3% 

0% 0% 

4% 

9% 

5% 5% 

0% 0% 
0%

5%

10%

15%

20%

Přistupujete přes
tablet do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 500
Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 10
000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 20
000 Kč?

Typologie nákupů přes tablet - využití služby 1x za čtvrt roku 

majitelé tel. s iOS majitelé tel. s Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXIII 
 

 

Graf č. 45 

 

 

Graf č. 46 

 

 

0% 

8% 

0% 

4% 4% 4% 

0% 

9% 

2% 

5% 

2% 
3% 

1% 

11% 

3% 

6% 
4% 

6% 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%

Přistupujete přes
tablet do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 500
Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 10
000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 20
000 Kč?

Typologie nákupů přes tablet - využití služby 1x za rok 

majitelé tel. s iOS majitelé tel. s Android celkem v kategorii

0% 

4% 4% 4% 4% 

0% 

2% 
3% 3% 

8% 8% 

0% 
1% 

3% 3% 

7% 7% 

0% 
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%

Přistupujete přes
tablet do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 500
Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 10
000 Kč?

Kupujete přes
tablet zboží v

hodnotě do 20
000 Kč?

Typologie nákupů přes tablet - využití služby 1x za půl roku 

majitelé tel. s iOS majitelé tel. s Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXIV 
 

 

Graf č. 47 

 

Graf č. 48 

 

28% 
35% 38% 

65% 

85% 
93% 95% 

0 

43% 38% 

69% 
81% 

92% 96% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů iPhone při nákupu přes iPhone vs. 
tablet -  využití služby: nikdy 

majitelé iPhonu nákupy přes iPhone majitelé iPhonu nákupy přes tablet

18% 

48% 

3% 
0% 0% 0% 0% 0 

22% 

8% 

0% 0% 0% 0% 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů iPhone při nákupu přes iPhone vs. 
tablet -  využití služby: 1x týdně 

majitelé iPhonu nákupy přes iPhone majitelé iPhonu nákupy přes tablet



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXV 
 

 

Graf č. 49 

 

Graf č. 50 

 

10% 

5% 

13% 

3% 

0% 0% 0% 0 

17% 

12% 

0% 0% 0% 0% 
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské sms,

aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone do
internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů iPhone při nákupu přes iPhone vs. 
tablet -  využití služby: 1x za 14 dní 

majitelé iPhonu nákupy přes iPhone majitelé iPhonu nákupy přes tablet

18% 

3% 

10% 
8% 

3% 

0% 0% 0 

9% 

15% 

19% 

4% 

0% 0% 
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů iPhone při nákupu přes iPhone vs. 
tablet -  využití služby: 1x za měsíc 

majitelé iPhonu nákupy přes iPhone majitelé iPhonu nákupy přes tablet



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXVI 
 

 

 

Graf č. 51 

 

Graf č. 52 

 

13% 

3% 

18% 

8% 

5% 5% 
3% 

0 

9% 

15% 

8% 8% 

0% 0% 
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů iPhone při nákupu přes iPhone vs. 
tablet -  využití služby: 1x za čtvrt roku 

majitelé iPhonu nákupy přes iPhone majitelé iPhonu nákupy přes tablet

8% 

0% 

13% 

8% 

3% 3% 3% 

0 0% 

4% 4% 4% 4% 

0% 
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů iPhone při nákupu přes iPhone vs. 
tablet -  využití služby: 1x za půl roku 

majitelé iPhonu nákupy přes iPhone majitelé iPhonu nákupy přes tablet



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXVII 
 

 

Graf č. 53 

 

 

Graf č. 54 

8% 

5% 

8% 

10% 

5% 

0% 0% 0 0% 

8% 

0% 

4% 4% 4% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů iPhone při nákupu přes iPhone vs. 
tablet -  využití služby: 1x za rok 

majitelé iPhonu nákupy přes iPhone majitelé iPhonu nákupy přes tablet

25% 

46% 

66% 

81% 
91% 95% 98% 

0 

67% 
61% 

76% 81% 
89% 92% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů tel. Android při nákupu přes 
smartphone vs. tablet -  využití služby: nikdy 

majitelé tel. Android nákupy přes tel. majitelé tel. Android nákupy přes tablet



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXVIII 
 

 

Graf č. 55 

 

Graf č. 56 

6% 

29% 

4% 
2% 1% 1% 1% 0 

14% 

5% 
2% 2% 2% 3% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů tel. Android při nákupu přes 
smartphone vs. tablet -  využití služby: 1x týdně 

majitelé tel. Android nákupy přes tel. majitelé tel. Android nákupy přes tablet

9% 

12% 

2% 
1% 

0% 0% 0% 0 

6% 

9% 

2% 
0% 0% 

2% 

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů tel. Android při nákupu přes 
smartphone vs. tablet -  využití služby: 1x za 14 dní 

majitelé tel. Android nákupy přes tel. majitelé tel. Android nákupy přes tablet



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXIX 
 

 

Graf č. 57 

 

Graf č. 58 

11% 

5% 
4% 

1% 1% 1% 1% 
0 

9% 

6% 

11% 

2% 

0% 0% 
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů tel. Android při nákupu přes 
smartphone vs. tablet -  využití služby: 1x za měsíc 

majitelé tel. Android nákupy přes tel. majitelé tel. Android nákupy přes tablet

19% 

5% 

14% 

6% 

1% 
0% 0% 0 

2% 

6% 
5% 

3% 

0% 0% 
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%
18%
20%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů tel. Android při nákupu přes 
smartphone vs. tablet -  využití služby: 1x za čtvrt roku 

majitelé tel. Android nákupy přes tel. majitelé tel. Android nákupy přes tablet



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXX 
 

 

Graf č. 59 

 

Graf č. 60 

16% 

1% 

6% 
5% 

4% 

1% 
0% 0 

2% 
3% 3% 

8% 8% 

0% 
0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů tel. Android při nákupu přes 
smartphone vs. tablet -  využití služby: 1x za půl roku 

majitelé tel. Android nákupy přes tel. majitelé tel. Android nákupy přes tablet

14% 

2% 

5% 
4% 

3% 
2% 

1% 
0 0% 

9% 

2% 

5% 

2% 
3% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Kupujete přes
smartphone
DMS?(např.

lístek v MHD,
dárcovské

sms, aktivace
inzerátu)

Přistupujete
přes

smartphone
do

internetového
bankovnictví?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do

500 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 1

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 5

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 10

000 Kč?

Kupujete přes
smartphone

zboží v
hodnotě do 20
000 Kč a víc?

Srovnání nákupů majitelů tel. Android při nákupu přes 
smartphone vs. tablet -  využití služby: 1x za rok 

majitelé tel. Android nákupy přes tel. majitelé tel. Android nákupy přes tablet



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXXI 
 

 

Graf č. 61 

 

Graf č. 62 

38% 

33% 

13% 

3% 

10% 

5% 

57% 

27% 

9% 

3% 
1% 

3% 

53% 

30% 

9% 

2% 3% 3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0 Kč do 100 Kč od 100 do  200 Kč od 200 do 300 Kč od 300 do 400 Kč od 400 Kč a více

Kolik utratíte za nákup aplikací nebo za obsah v rámci aplikací 
(časopisy, noviny, útraty v rámci her) měsíčně? 

iPhone Android celkem v kategorii

85% 

3% 3% 3% 
8% 

0% 

58% 

8% 4% 
9% 

14% 
7% 

67% 

6% 4% 7% 
12% 

5% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

nikdy přibližně jednu
měsíčně

přibližně jednu
za 3 měsíce

přibližně jednu
za půl roku

přibližně jednu
za rok

více než jednu za
měsíc

Stahujete někdy cracknuté aplikace? 

iPhone Android celkem v kategorii



Markéta Dlouhá, M-commerce jako nový fenomén nakupování 

 

XXXII 
 

 

Graf č. 63 

 

Graf č. 64 

38% 

53% 

10% 

52% 

33% 

15% 

48% 

37% 

14% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

ano, radši jsem v aplikaci
obchodníka než na mobilním

webu

je mi jedno, jestli jsem v aplikaci
nebo na mobilním webu

jsem radši na mobilním webu

Pokud přes smartphone nebo tablet máte provést platbu, 
uděláte to radši přes aplikaci daného obchodníka než přes 

mobilní web? 

iPhone Android celkem v kategorii

15% 

73% 

8% 
5% 

11% 

83% 

4% 
1% 

12% 

80% 

5% 
3% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

je mi to jedno raději přes počítač raději přes smartphone raději přes tablet

Když chcete provést platbu, uděláte to raději přes smartphone, 
přes tablet nebo přes počítač? 

iPhone Android celkem v kategorii


