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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingové segmentace trhu se zaměřením 

na populaci nad 55 let. První část práce zprostředkovává teoretické ukotvení tohoto 

fenoménu, kdy jsou vyloženy klíčové segmentační přístupy a segmentace je zařazena do 

širšího strategického rámce společně s targetingem a positioningem. Zároveň nechybí 

aktuální témata a debaty v rámci marketingové segmentace, přičemž důraz je kladen na 

polemiku ohledně validity marketingové segmentace starší populace čistě na základě 

věku. Praktická část pojednává o autorčině výzkumu založeném na datech z databáze 

MML-TGI, jehož cílem je odhalit rozdíly mezi kohortami starší populace a zároveň tyto 

kohorty charakterizovat. Dalším posláním výzkumu je potvrdit si předpoklad, že 

segmentace starší populace s užitím věku jako exkluzivního segmentačního kritéria bez 

přihlédnutí k dalším konzumentským specifikům v rámci této skupiny není vhodná.  

Annotation 

The bachelor thesis deals with the issue of marketing segmentation with a focus on the 

population over 55 years of age. First part of the thesis conveys the theoretical framework 

of this phenomenon, where key segmentation approaches are presented and segmentation 

itself is incorporated into a wider strategic framework along with targeting and 

positioning. At the same time, current topics and debates within the marketing 

segmentation are elaborated, with the emphasis on the controversy over the validity of 

the age-based segmentation of the elderly market. The practical part presents author’s 

research based on data from the MML-TGI database, which aims at revealing the 

differences between the cohorts of the older population and at the same time it aims at 

characterizing these cohorts. Finally, another mission of the research is to confirm the 

assumption that the segmentation of the elderly population with age as an exclusive 

segmentation criterion without recognizing various differences between members of this 

group is not appropriate. 
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Úvod  

Tato bakalářská práce se zabývá tématem marketingové segmentace skupiny 

konzumentů věkové kategorie nad 55 let. Rostoucí počet příslušníků tohoto věkového 

segmentu je v západním světě významným trendem již řadu let a dle demografických 

prognóz bude v budoucnu tento trend graduálně sílit, Českou republiku nevyjímaje. 

V současné době lidé 55+ dle Českého statistického úřadu tvoří 31,5 % populace České 

republiky1, přičemž v polovině tohoto století by se počet českých seniorů (lidé nad 65 let) 

měl zdvojnásobit. Podle demografů faktory jako migrace neovlivní tento vývoj a vysoká 

porodnost, která by jej mohla kompenzovat, také není předpokládána; jedná se tudíž o 

neodvratitelný proces.2  

Jev stárnutí populace si v mediálním i akademickém kontextu již vydobyl svou 

vlastní metaforu - „The Silver Tsunami“ neboli stříbrná tsunami. Tento výraz nicméně 

bývá často kritizován pro své pejorativní vyznění, které konotacemi s přírodní katastrofou 

vyzdvihuje destruktivní charakter starší populace.3 S tímto negativní nahlížením na starší 

generace se pojí i odborný termín ageismus, jenž je procesem systematického 

stereotypizovaní a diskriminace lidí, kteří jsou viděni jako staří, tudíž senilní, usedlí a 

zastaralí v dovednostech a chování.4 Nepopiratelně, pro státní administrativy a 

ekonomiky představuje stárnutí populace nelehkou výzvu v podobě zvládnutí zátěže 

systému důchodového zabezpečení, financování zdravotní péče či pokles vybraných daní 

z příjmu. 

Na druhou stranu, současné a budoucí starší generace se výrazně liší od těch 

minulých. Stáří začíná být vnímáno jako aktivní část života, kterou lidé chtějí 

plnohodnotně prožít. Senioři již nejsou skupinou, pro kterou jsou určeny primárně zubní 

protézy a chodící hole, ale často bývají zákazníky cestovních kanceláří, wellness center 

nebo kosmetických salonů. Tento vývoj podtrhují data publikována agenturou Millward 

                                                 
1 Věkové složení obyvatelstva - 2016 | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. 28. 4. 2017 [cit. 1. 3. 

2018] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-obyvatelstva-2016 
2 Stárnutí se nevyhneme | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. [cit. 1. 3. 2018] Dostupné z: 

https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947 
3 BARUSCH, S. Amada. The Aging Tsunami: Time for a New Metaphor? In: Journal of Gerontological 

Social Work [online]. 56:3, 181-184, [cit. 1.3.2018] Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01634372.2013.787348 
4  VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: Masarykova univerzita, 

Mezinárodní politologický ústav, 2008, s. 5 
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Brown, podle kterých nejvyšším příjmem na osobu v ČR disponují právě domácnosti s 

příslušníky nad 60 let. Navíc, dle prognózy Euromonitoru se kupní síla lidí nad 60 let do 

roku 2020 zvedne na 15 bilionů dolarů, což znamená dvojnásobný nárůst oproti roku 

2010.5 

Marketingovým specialistům se tímto nabízí zajímavá příležitost, jak využít 

zřetelně atraktivního segmentu konzumentů. Na západních trzích si této příležitosti 

mnohé vlivné firmy a jejich marketéři všimli, což se odráží v inovaci samotných produktů 

na míru starším lidem a efektivních kampaních. Na druhé straně v Česku se pořád zdá, 

jako by marketéři nevěnovali starším zákazníkům mnoho pozornosti. Dle výzkumu 

marketingové agentury Ogilvy and Mather, který se skrze dotazování několika stovek 

marketingových ředitelů významných českých firem zabýval marketingovou komunikací 

ke skupině 55+, vyšlo najevo, že marketing k této generaci má smysl podle 97 % 

dotazovaných, tedy podle drtivé většiny. Zároveň zhruba polovina firem odhaduje, že jim 

generace 55+ zajišťuje poloviční nebo nadpoloviční podíl obratu.  

I přesto, že si přední čeští marketéři uvědomují význam staršího segmentu, pouze 

pětina jejich firem vyzkoušela aplikovat reklamu zaměřenou na starší populaci. 

Významná většina podniků v Česku navíc ani nevyčleňuje jakoukoli část rozpočtu na 

komunikaci směrem k 55+. Obecně lze na základě šetření říci, že české firmy a agentury 

neopomíjejí význam zákazníků 55+, ale, dle svých slov, cílí na svá publika selektovaná 

na základě jiných faktorů, než je věk. Otázka poté vyvstává, zda jsou starší konzumenti 

z hlediska marketingu správně pochopeni a nejsou automaticky spíše ostrakizování 

z důvodu toho, že domněle vykazují určité charakteristiky, které si marketingoví 

specialisté pojí s jejich věkem. Jelikož téměř třetina marketingových manažerů plánuje 

zavést aktivní dialog se seniory6, téma adekvátní segmentace trhu starších konzumentů a 

následného cílení na vybrané cílové skupiny narůstá na významu. Nejzákladnější 

segmentační dělení podle věku, kdy se v rámci trhu vyčlení konzumentská skupina 55+, 

                                                 
5 SOCHOR, Jan. Mládí nevynáší. Byznys v budoucnu potáhnou senioři. In: lidovky.cz [online]. 2016 [cit. 

2018-03-02]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/mladi-nevynasi-byznys-v-budoucnu-potahnou-

seniori-f8l-/tema.aspx?c=A160304_105006_pozice-tema_houd 
6 Marketingová komunikace ke generaci 55+. Ano nebo ne? Ogilvy & Mather. [online]. Praha, listopad 

2009 [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-2009-marketingova-

komunikace-ke-generaci-55-ano-nebo-ne 
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postrádá relevanci a další faktory by měly být zařazeny do segmentačního procesu, který 

je fundamentálním podkladem marketingové strategie.   

Teoretická část této práce se bude věnovat obecněji převážně problematice 

segmentace a okrajově i targetingu a positioningu, včetně příslušných přístupů, strategií 

a fenoménů v daných odvětvích. Cílem bude popsat tento komplexní strategický proces 

a poukázat na aktuální trendy a případné potřeby revitalizace tradičního přístupu 

k profilování tržních segmentů na základě věku, zejména ve skupině starších 

konzumentů.  

Praktická část práce se zaměří již velmi konkrétně na příslušníky segmentu 

starších konzumentů, a to zejména na to, jak lze tuto skupinu diferenciovat v určité 

homogennější kohorty na základě různých atributů. Důraz bude kladen na zmapování 

klíčových konzumentských i osobnostních charakteristik v rámci této skupiny, jakými 

jsou například životní styl, hodnoty, postoje, nákupní chování a další specifika, která 

přináší dopady pro marketing. Základní hypotézou pro praktickou část je předpoklad, že 

lidé ve věku od 55 let nejsou homogenní skupinou konzumentů a jejich, mnohdy 

stereotypní, vyprofilování pouze z hlediska chronologického věku není dostačující. K 

dosažení příslušných poznatků budou data výzkumu spotřebního a mediálního chování a 

životního stylu populace, MML-TGI, který disponuje extenzivním souborem odpovědí 

až 15 000 respondentů ročně.  

Vzhledem k tomu, že FSV UK získala oprávnění využívat MML-TGI v roce 2017 

až po termínu odevzdání teze této práce, po konzultaci s vedoucí práce doktorkou 

Markétou Zezulkovou bylo rozhodnuto, že se obsah i struktura práce odchýlí od plánu 

v původních tezích tak, aby korespondovaly s podstatou softwaru. Téma teoretické části 

bude posunuto od stereotypů vůči starším konzumentům a čistě marketingové 

komunikace a hlouběji se naopak rozpracuje téma segmentace. V praktické části bude 

upuštěno od provedení vlastního kvantitativního výzkumu, místo kterého budou 

analyzována data z MML-TGI, jež nabízí neobvykle rozsáhlý výzkumný soubor, který 

by autorka práce nebyla schopna sama nashromáždit. Jedná se tudíž o unikátní příležitost, 

hodnou využití.    
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TEORETICKÁ ČÁST 

Tato část zprostředkovává teoretické ukotvení celé práce. Na základě odborných 

učebnic, prací předních teoretiků a zejména zahraničních akademických článků budou 

vyloženy klíčové oborové termíny. V první řadě se bude jednat zejména o fundamentální 

pojmy v marketingu, načež bude navázáno strategickým procesem segmentace, 

targetingu a positioningu (STP). Nejznatelnější důraz bude kladen na segmentaci, 

přičemž budou vyložena její základní dělení, přístupy a také budou zmíněny aktuální 

trendy a diskuze v tomto odvětví.   

1. Základní pojmy v oboru marketing  

Marketing a reklama se v průběhu posledních dekád staly nedílnou součástí 

společností ovlivňující život organizací i jednotlivců. Touha zvýhodnit své služby či 

produkty v porovnání s konkurencí je stará jako směnný obchod sám, nicméně marketing 

jako profesní kategorie se v konkrétnější podobě začal utvářet na konci 19. století 

zejména na půdě USA v důsledku rozvíjející se ekonomiky, jež zapříčinila převládající 

nabídku nad poptávkou. Ve 30. letech 20. století začal být marketing vyučován jako 

vědecká disciplína, přičemž v roce 1937 byla založena profesní organizace American 

Marketing Association, která dodnes publikuje renomovaný oborový časopis Marketing 

Journal.7 

1.1 Definice marketingu 

Stavebním kamenem dnešního marketingu je dílo vedoucího světového teoretika 

oboru, profesora Philipa Kotlera. Ten tvrdí, že marketing je především o identifikování 

lidských a společenských potřeb, přičemž jej definuje jako „uspokojování potřeb se 

ziskem“.8 Již zmíněná American Marketing Association rozšiřuje definici marketingu 

formálněji takto: „Marketing představuje aktivity, instituce a procesy pro vytváření, 

komunikování, doručení a směnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, 

                                                 
7 HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v marketingu. 

Praha: Oeconomica, 2009, s. 12-13 
8 KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, c2001, s. 105 
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partnery a společnost obecně.“.9 Tato definice s sebou přináší k elementu potřeb a jejich 

uspokojování i nastínění výkonu marketingového procesu a v něm zainteresované aktéry. 

Ačkoli definic marketingu je v odborné literatuře nepřeberné množství, pro potřeby této 

práce není nutné se jimi hlouběji zabývat.  

1.2 Marketingový mix 

Prvním teoretikem, který v odvětví marketingu hovořil o marketingovém mixu byl již 

ve 40.letech 20. století J. Culliton, nicméně až J. McCarthy na počátku 70. let ve své knize 

Basic Marketing: A Managerial Approach přišel s definicí klasického marketingového 

mixu 4P.10 „Marketingový mix je soubor taktických marketingových nástrojů – 

výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit 

nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.“11 Marketingový mix (4P) lze chápat 

také jako soubor interních činitelů organizace (nástrojů podniku), které umožňují 

ovlivňovat chování konzumentů. Aby tomu tak skutečně bylo a tyto nástroje plnily svoji 

funkci, musejí být vzájemně co nejefektivněji zkombinovány tak, aby adekvátně 

odpovídaly vnějším podmínkám, trhu.12 Jednotlivé prvky marketingového mixu, tedy 

konkrétní 4P, které představuje zkratku jejich počátečních písmen, jsou:  

• Produkt (Product) – jedná se o cokoli, co je možné nabídnout trhu a zároveň tím 

uspokojit jeho určitou potřebu. Zahrnuje jak materiální předměty, tak i produkty 

nemateriální povahy jako služby, osoby, místa, myšlenky a organizace. Do 

produktové politiky poté spadají otázky designu, sortimentu, kvality, značky, 

služby, záruky atd.  

• Cena (Price) – znamená sumu peněz, která je po zákaznících požadována za 

poskytovaný produkt, anebo částku, kterou jsou zákazníci ochotni směnit za 

benefity vlastnictví nebo užívání daného produktu. V rámci cenové politiky se 

hovoří o slevách, platebních lhůtách, cenících a dalších.  

                                                 
9 Definition of Marketing. American Marketing Association [online]. [cit. 5.3.2018]. Dostupné z: 

https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

10 HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie oboru. Praha: 

Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. s. 63 
11 KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004, s. 105 
12 ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009, s. 39  
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• Distribuce (Place) – pod distribuci spadá kompletní činnost společnosti, která činí 

službu nebo produkt dostupné zákazníkům. Distribuční politika poté pokrývá 

elementy dopravy, umístění, zásob, distribučních kanálů či dostupnosti.  

• Komunikace (Promotion) – v rámci komunikace hovoříme o aktivitách, které 

cílovým zákazníkům sdělují výhody produktu a snaží se je přimět k jeho koupi. 

Do komunikační politiky jsou řazeny reklama, osobní prodej, podpora prodeje 

nebo publicita.13  

Termín marketingová komunikace čili „řízené informování a přesvědčování cílových 

skupin, pomocí kterého naplňují firmy a další instituce své marketingové cíle“14 v rámci 

marketingového mixu spadá pod prvek komunikace. V této sekci je vyvinut komunikační 

mix, kterým se marketingoví specialisté skrze vhodnou kombinaci komunikačních 

nástrojů snaží dosáhnout marketingových cílů firmy. Součástí komunikačního mixu 

mohou být osobní i neosobní způsoby komunikace zahrnující osobní prodej, reklamu, 

public relations, sponzoring, eventy a další.15   

1.3 Trh 

Trh je médium, které umožňuje prodejcům a nákupčím určitého produktu nebo 

služby interagovat s vidinou směny. Tento trh nemusí být pouze fyzickým, kde se lidé 

osobně potkávají, ale může býti i online trhem.16 Jakkoli abstraktně tato definice zní, je 

třeba myslet na to, že na trhu figurují reální lidé se svými osobnostmi a specifiky, které 

do značné míry ovlivňují jejich nákupní chování. Jak již bylo řečeno, marketing spočívá 

v uspokojování potřeb; ne všichni lidé ale touží po tom samém, což marketingovým 

specialistům práci neusnadňuje. Možné řešení spočívá v aplikaci cílového marketingu. 

Strategie cílového marketingu se zakládá na rozdělení celkového trhu spotřebitelů na 

rozdílné kohorty definované s ohledem na vlastnosti zákazníka, ve volbě jednoho nebo 

více tržních segmentů a ve vytvoření produktu, který splňuje potřeby těchto konkrétních 

                                                 
13 KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007, str. 70 
14 KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na našem trhu. Praha: 

Grada, 2011, s. 9 
15 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, 2010, s. 

42 
16 Market. Investopedia - Sharper Insight. Smarter Investing. [online]. Copyright © 2018, Investopedia, 

LLC. [cit. 2018-03-10].  



9 

segmentů.17 Pod strategický marketing spadá model STP; jedná se o zkratku pro anglické 

výrazy segmentation (segmentace), targeting (zacílení) a positioning (poziciování) a 

dohromady tvoří přístup, který implikuje, že celkový trh se skládá z menších, poměrně 

homogenních skupin, jejichž příslušníci mají určité podobné potřeby a touhy. V rámci 

STP procesu se marketéři snaží vytipovat a vyčlenit tyto segmenty, efektivně na ně zacílit 

a umístit svou značku či produkt s cílem oslovit vybraný segment.18 Jelikož se tato 

bakalářská práce zabývá konkrétně segmentací skupiny konzumentů 55+, budou 

v následující teoretické části rozpracovány jednotlivé části STP strategie, které poskytnou 

adekvátní teoretické ukotvení pro praktickou část práce a následnou diskusi.   

2. Segmentace 

2.1 Definice segmentace 

Marketingová segmentace představuje zásadní strategický marketingový nástroj, 

jehož cílem je identifikovat a popsat tržní segmenty nebo soubory kupujících, které se 

následně mohou stát cílovými pro marketingové aktivity firmy. Hlavní generovanou 

výhodou tohoto postupu je rozdělení celistvého trhu na poměrně homogenní segmenty, 

které disponují společnými charakteristikami. Tyto charakteristiky jsou relevantní 

zejména z hlediska výkladu a reakce daných konzumentů na marketingové aktivity.19 

Druhým smyslem segmentace, vedle vytvoření rozdílných subsegmentů, je formulace 

adekvátního marketingového mixu a strategie směrem k těmto trhům.20 Segmentace patří 

tudíž k nezbytným krokům před vytvořením samotné komunikační taktiky a je 

v protikladu ke spíše zpátečnickému masovému marketingu, který spočívá v doručení 

stejných marketingových sdělení širokému publiku, aniž by odlišoval určité skupiny 

                                                 
17 SOLOMON, Michael R., Greg W. MARSHALL a Elnora W. STUART. Marketing očima světových 

marketing manažerů. Brno: Computer Press, c2006, s. 191 
18 LYNN, Michael. Segmenting and Targeting Your Market: Strategies and Limitations. In: The Cornell 

School of Hotel Administration on hospitality: Cutting edge thinking and practice [online]. Hoboken, NJ: 

Wiley, s. 353-369 [cit. 2018-03-12] Dostupné z: 

https://scholarship.sha.cornell.edu/articles/243/https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?ref

erer=http://scholar.google.cz/&httpsredir=1&article=1238&context=articles 
19 TYNAN, A. Carolyne a Jennifer DRAYTON. Market Segmentation. In: The Journal of Marketing 

Management [online]. 1987, s. 301-335 [cit. 2018-03-07] Dostupné z: 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.1987.9964020 
20 MCCARTHY, E. Jerome a William D. PERREAULT. Basic marketing: a managerial approach. 10. ed. 

Homewood: Irwin, 1990, s. 79 
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zákazníků.21 Uznávaní autoři Loudon a Bitta ve své knize Consumer Behavior: Concepts 

and Applications tvrdí, že „jedno z největších uvědomění, ke kterým marketér může 

dospět, je nezměrná diverzita mezi zákazníky“22, čímž podtrhují význam procesu 

segmentace trhu, který na tuto diverzitu reaguje. 

2.2 Segmentační přístupy 

Dělení trhu je možno provést dle různých hledisek, která se nazývají segmentační 

proměnné. Proměnné lze využít samostatně, ale dle odborníků je nejvhodnější využít 

jejich kombinaci, která zaručí vznik jasněji definovaných segmentů.23 Tento doporučený 

postup je tedy v kontradikci s potenciálním, stereotypním předpokladem, že vydělení 

starší generace a přisouzení jí určitých atributů pouze na základě věku je dostatečné. Pro 

potřeby této práce bude pracováno pouze se segmentačními přístupy v sektoru business 

to consumer neboli B2B, který se týká výhradně obchodu mezi firmami a koncovými 

uživateli.24 Klasické segmentační přístupy na základě různých typů proměnných jsou 

následující:  

2.2.1 Geografická a demografická segmentace 

Jedná se o nejzákladnější a nejpoužívanější segmentační přístupy. V rámci 

geografické segmentace se jedná o proměnné, které se týkají lokace, jako například čtvrť, 

město či stát. Demografická segmentace pracuje s populačními charakteristikami 

zahrnujícími pohlaví, příjem, zaměstnaní a také věk.25 

2.2.2 Geo-demografická segmentace   

Tento typ segmentace bývá rovněž hojně využíván a kombinuje v sobě předešlé 

dva přístupy. Základní tezí tohoto přístupe je, že prostředí (lokace a typ nemovitosti), ve 

kterém lidé žijí, vypovídá o tom, jací jsou, a z marketingového hlediska hlavně o tom, co 

                                                 
21 MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An Introduction. 4th ed. 

London: Sage, 2017, s. 135 
22 LOUDON, David L. a Albert J. DELLA BITTA. Consumer Behavior: Concepts and Applications. 4. 

New York: McGraw-Hill, 1993., s. 30 
23 MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An Introduction. 4th ed. 

London: Sage, 2017, s.138 
24 Business To Consumer (B To C). Investopedia - Sharper Insight. Smarter Investing. [online]. Copyright 

© 2018, Investopedia, LLC. [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/terms/b/btoc.asp 
25 MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An Introduction. 4th ed. 

London: Sage, 2017, s. 139-140 
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dělají a jak nakupují. Dalším předpokladem je, že lidé žijící ve stejných prostředích 

mohou být zařazeni do stejné konzumentské kategorie.26 Tento přístup společně 

s vládními daty mnohdy slouží jako podklad pro tvorbu databází rozsáhlých 

segmentačních programů, díky nimž jsou nákupní a mediální návyky lidí kvalitně 

zmapovány a mohou být nabídnuty pro komerční účely.27 Do této kategorie spadá i 

výzkum Target Group Index (TGI), který se od svého založení v roce 1969 rozšířil 

z Velké Británie již do 60 zemí28, a jehož data budou využita v praktické části práce. 

2.2.3 Životní cyklus domácnosti   

Segmentace životního cyklu domácnosti pracuje s předpokladem, že každý člověk 

projde ve svém životě určitými typickými stádii, od kterých se odvíjí aktuální potřeby a 

nákupní chování. Wells a Gubar definovali stádia domácností takto:  

Mládenec    Mladý, svobodný 

Noví partneři    Mladý pár, bezdětný 

Plné hnízdo I    Mladý pár se závislými dětmi 

Plné hnízdo II    Starší pár se závislými dětmi 

Plné hnízdo III Starší pár se závislými dětmi, zlepšující se finanční 

pozice 

Prázdné hnízdo I Starší pár, žádné děti v domácnosti 

Prázdné hnízdo II Starší pár, žádné děti v domácnosti, v důchodu 

Samotář I Stále pracující, dobrý příjem 

Samotář II Starší svobodní lidé, nepracující. 29 

 

V současné době nicméně tato kategorizace mnohdy nemusí být platná, jelikož 

klasické rodinné uspořádání přestává býti normou. Ať už jde o společenské změny jako 

například tlak na dosažení určitého stupně vzdělání a profesní úspěch či změny 

                                                 
26 Geodemographic Segmentation. In: Oxford Reference [online]. Oxford: Oxford University Press [cit. 

2018-03-13]. Dostupné z: 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095848381 
27 MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An Introduction. 4th ed. 

London: Sage, 2017, s. 140-141 
28 About Us | TGI. Welcome to TGI | TGI [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

http://www.tgi.co.za/company 
29 26. WELLS, William D. a George GUBAR. Life Cycle Concept in Marketing Research. In: Journal 

of Marketing Research [online]. American Marketing Association, 1966, s. 355-363 [cit. 2018-03-10]. 

Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3149851 

http://www.tgi.co.za/company
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společensko-demografické, jakými jsou pokles sňatkovosti a posun věkové hranice početí 

prvního dítěte30, všechny ovlivňují výše zmíněné životní stupně a výrazně zvyšují jejich 

propustnost. V průběhu času byly konsekventně zaznamenány tendence o inovaci 

konstruktu životního cyklu domácnosti. Jednou z obecně uznávaných revitalizací je i 

model, který vytvořili Du a Kamakura, ve kterém reflektují diverzitu současných 

rodinných uspořádání. V modelu jsou nově zahrnuty i domácnosti rozvedených jedinců, 

ovdovělí nebo třeba starší páry, se kterými stále žijí potomci.31  

Obecně se v poslední době spíše upouští od segmentace na základě domněle 

dlouhotrvajících životních stádií a využívá se spíše přístup životního vývoje, který 

spočívá v mapování trajektorie zákazníkových rolí, kterých nabývá v průběhu života. 

Tato perspektiva v sobě kombinuje jak dlouhodobější vývoj (kariéra, rodina), tak analýzu 

momentálních životních kroků (ukončení vzdělání, rozvod), čímž se snaží dosáhnout 

komprehensivního porozumění dopadu tohoto vývoje na zákazníkovu konzumaci. 

Chápání toho, jak je konzument ovlivňován životními událostmi a okolnostmi je 

klíčovým předpokladem pro provedení úspěšné STP strategie a navázání dlouhodobých 

vztahů se zákazníky.32     

2.2.4 Psychografická segmentace  

Na rozdíl od předchozích přístupů, které se zakládají na dělení dle spíše externích 

či okolnostních proměnných, psychografická segmentace jde k podstatě lidské osobnosti 

jako takové. Ačkoli demografické proměnné, jako pohlaví, věk nebo příjem, mohou být 

úspěšně využity ke klasifikaci subsegmentů, nejsme díky tomuto rozdělení schopni 

identifikovat kompletní charakteristiku těchto skupin, jelikož jejich příslušníci mohou 

býti zcela odlišné psychografické povahy. V psychografické segmentaci jsou konzumenti 

                                                 
30 VALENTOVÁ, Tereza Bc. Současná rodina a její proměna v čase [online]. Zlín, 2009 [cit. 2018-03-

15]. Dostupné z: 

http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7980/valentov%C3%A1_2009_dp.pdf?sequence=1. 

Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, s. 28-29 
31 DU, Rex Y. a Wagner A. KAMAKURA. Household Lifecycles and Lifestyle in the United States. In: 

Journal of Marketing Research [online]. Ed. 43. American Marketing Association, 2006, s. 121-132 [cit. 

2018-03-15]. Dostupné z: http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmkr.43.1.121?code=amma-site 
32 MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An Introduction. 4th ed. 

London: Sage, 2017, s. 142-143 
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rozděleni do skupin na základě životního stylu a osobnosti, přičemž jsou zkoumány prvky 

jako hodnoty či motivace.33 

Známým segmentačním modelem, jenž v sobě kombinuje aspekty demografie, 

psychologie a životního stylu, je americký VALS, který se zabývá hodnotami a životním 

stylem konzumentů. Za předpokladu, že různé osobnostní charakteristiky a postoje mají 

dopad na širokou škálu konzumního chování, např. na přijetí nových produktů nebo 

preferenci určité značky, byla vypracována VALS typologie konzumentů.34 Ta na základě 

demografických dat a psychologických znaků určuje 8 individuálních typů lidí na trhu. 

Typ Charakteristika 

Inovátoři Nejlépe reagují na nové nápady a technologie   

Věří v kredibilitu vědy a výzkumu     

Vůči reklamě jsou skeptičtí     

Mají široký záběr zájmů a aktivit     

Mají mezinárodní zkušenost     

Samostatní v organizování svého času a práce   

Myslitelé Nejsou ovlivněni tím, co je zrovna v módě     

Plánují, zjišťují si a zvažují, než konají     

Kupují ozkoušené produkty      

Mají tendence být paralyzováni nadbytečným uvažováním  

Využívají technologie funkčním způsobem     

Jsou finančně zajištění      

Preferují tradiční intelektuální cíle      

Důvěřiví Považují reklamu za legitimní zdroj informací    

                                                 
33 KOTLER, Philip. a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: 

Prentice Hall, c1999, s. 220 
34 About VALS™ | SBI. Home | Strategic Business Insights (SBI) [online]. [cit. 2018-03-14]. Dostupné z: 

http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/about.shtml 
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Věří v základní morální „dobré“ a „špatné“     

Chtějí vědět, jak se věcí mají; nemají toleranci pro nejednoznačnost 

Cení si stability; mohou se jevit loajálními zákazníky  

Sledování TV a čtení románů je pro ně únikem    

Chtějí přátelské komunity       

Úspěšní Razí přístup „já první, má rodina první“     

Věří, že peníze jsou zdrojem autority     

Jsou oddání rodině a zaměstnání      

Cílevědomí, pracovití, vytížení      

Jsou umírnění, vědomi vrstevníků      

Cení si technologií, které pomáhají vyšší produktivitě   

Usilovní Touží po lepším životě, ale je pro ně obtížné tuto touhu přeměnit v realitu 

Nestálé zaměstnání střídané nezaměstnaností   

Vynáší své „bohatství“ skrze oděv      

Velmi se spoléhají na hromadnou dopravu     

Mají rádi zábavu        

Do videí a videoher si projektují své fantazie    

Zkoušející Jsou první adaptující se na nové trendy    

Chtějí vše, nejlépe nejmodernější    

Jdou proti současnému mainstreamu    

Mají zvýšené vizuální vnímání    

Výrobci Nevěří vládě       

Zajímají se o automobily a venkovní aktivity (lov, rybaření)  

Věří v jasné genderové role       



15 

Chrání si, co jim podle nich náleží     

Vnímají se jako přímočaří; ostatním se jeví jako antiintelektuální  

Přeživší Nejstarší konzumenti        

Jsou spořiví, opatrní a vyhýbají se riskování     

Jsou nadšenými sledujícími TV      

Jsou věrni značkám a produktům     

Nejméně pravděpodobně budou využívat internet   

Nezáleží jim na tom, zda se jeví tradiční nebo trendy  

Nalézají komfort v rutině, známých lidech a místech 

Největší pravděpodobnost, že domácnost disponuje pouze pevnou linkou 

Nejvíce času tráví sami 

35 

V souvislosti s charakteristikou jednotlivých typů je navíc operováno s dvěma 

klíčovými termíny. Tím prvním je koncept primární motivace, který vysvětluje 

konzumentovy postoje a předpovídá jeho chování. VALS uvádí 3 základní motivace, 

které je třeba brát v potaz pro porozumění spotřebnímu chování; jsou jimi sebevyjádření, 

ideály a úspěch. Konzumenti, kteří jsou motivování sebevyjádřením touží po sociální 

nebo fyzické aktivitě, různorodosti a risku. Spotřebitelé, jenž jsou motivováni ideály, jsou 

řízeni vědomostmi a principy. Pokud konzumenti vyhledávají primárně produkty a 

služby, kterými lze před vrstevníky demonstrovat úspěch, pak jsou řízeni motivací 

úspěchu. Tyto klíčové motivace tvoří podklad pro vytvoření adekvátní komunikace 

k jednotlivým VALS typům.  

Druhým prvkem, který v modelu figuruje jsou zdroje. Nejedná se ovšem o zdroje 

ve smyslu finančním, nýbrž jde o co nejširší interpretaci tohoto termínu. VALS totiž 

poukazuje na fakt, že lidská konzumace zboží a služeb se neodvíjí pouze od příjmu, věku 

či vzdělání, ale že do tohoto procesu vstupují i psychologické faktory jako sebevědomí, 

                                                 
35 VALS™ Types | SBI. Home | Strategic Business Insights (SBI) [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml 
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inovativnost, ješitnost, schopnost vedení nebo osobní energie. Právě tyto charakteristiky 

společně s demografickými údaji vytváří individuální zdroje konzumenta. Míra těchto 

osobních zdrojů potom ovlivňuje, jak moc konzument projevuje nebo naopak potlačuje 

svou primární motivaci.36 

 

Grafika 1: Model VALS, zdroj: VALS™ Types | SBI. Home | Strategic Business Insights (SBI) [online]. [cit. 2018-03-

13]. Dostupné z: http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml 

Rozložení všech typologií ve spojení se zdroji ilustruje tato oficiální grafika. Dle 

ní je segment typicky nejstarších konzumentů (Survivors) umístěn na samotné dno 

v množství osobních zdrojů. Nedostatek těchto zdrojů se poté, dle modelu, promítá do 

snížené potřeby sebevyjádření, přičemž hlavní motivací příslušníků tohoto segmentu je 

úspěch a následně ideály.  

2.2.5 Behaviorální segmentace 

Behaviorální segmentace dělí konzumenty do skupin na základě toho, jakým 

způsobem nakupují, jak využívají produkt a jak se ohledně něj cítí. Segmentační 

                                                 
36 VALS™ Types | SBI. Home | Strategic Business Insights (SBI) [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml 
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proměnné zde mohou být aplikovatelné obecně anebo mohou být přizpůsobené určitému 

trhu, například trh s cukrovinkami bude své zákazníky dělit podle jiných specifik než trh 

s léky. Mezi klasické proměnné v rámci tohoto typu segmentace patří věrnost zákazníka, 

která pro marketéry kontinuálně narůstá na významu, či frekvence nákupu nebo 

konzumace. Příkladem mohou být dopravci, odlišující své časté byznys zákazníky od 

příležitostných zákazníků, kteří jejich služeb využívají například pouze v rámci dovolené. 

Další proměnnou je tzv. uživatelský status, který pokrývá charakteristiky zákazníků jako 

neuživatel, občasný uživatel, pravidelný uživatel a další stupně. Na každý tento typ 

uživatele poté marketéři cílí rozdílně s vidinou jiných cílů.37 S rostoucím významem 

dlouhodobých vztahů se zákazníky se do popředí dostává koncept Customer Lifetime 

Value (CLV), neboli celoživotní hodnota zákazníka. Neutuchající potřeba obhájit 

investice do marketingu si vyžaduje nástroj, prostřednictvím něhož je možno 

demonstrovat propojení hodnoty zákazníka s výkonem firmy. Přístup zahrnující CLV se 

tedy snaží o zachycení významných metrik zákazníků s cílem vyčíslit potenciální peněžní 

hodnotu zákazníka pro firmu v průběhu jeho života. Cílem a výsledkem adekvátního užití 

této segmentační metody je zvýšit marketingovou odpovědnost v rámci společnosti, 

vytvořit propojení mezi marketingovou strategií a finančními výsledky a z hlediska 

segmentace zejména identifikovat budoucí hnací motor na straně zákazníků.38   

2.3 Kritéria ohodnocení vhodnosti segmentů 

Následujícím krokem po samotné segmentaci je rozhodnutí, které ze subsegmentů, 

pokud některé, by se měly stát cílem marketingové komunikace. Je důležité zajistit, že 

vybrané segmenty jsou skutečně ty nejvhodnější, a ne pouze nejsnadněji využitelné. 

Vhodné marketingové segmenty by měly být:  

• Měřitelné – marketéři potřebují vědět, kolik potenciálních zákazníků se nachází 

v určitém segmentu. Pokud segment není měřitelný, nemůže být ohodnocena 

jeho velikost ani potenciální profit.  

                                                 
37 MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An Introduction. 4th ed. 

London: Sage, 2017, s. 146-147 
38 DAMM, Raphael a Carlos, RODRÍGUEZ MONROY. A review of the customer lifetime value as a 

customer profitability measure in the context of customer relationship management. In: Intangible Capital 

[online]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 2011, s. 261-279 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11305/raphael%20damm.pdf.  
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• Homogenní – příslušníci jednoho segmentu by si měli být co nejpodobnější 

z hlediska pravděpodobné reakce na marketingový mix 

• Heterogenní – příslušníci různých segmentů by mezi sebou naopak měli být co 

nejrozdílnější z hlediska pravděpodobné reakce na marketingový mix. Čím méně 

se segmenty vzájemně překrývají, tím lépe.  

• Podstatné – segment by měl býti dostatečně velký, aby byl výdělečný  

• Dostupné – jeho příslušníci by měli být dobře dosažitelní, jak produktově, tak 

marketingovou komunikací 

• Funkční – každý marketingový segment by měl býti dostatečně specifický a 

odlišný od ostatních tak, aby mohl být vytvořen specifický marketingový mix. 

Stabilita segmentu v krátkém, středním a dlouhém časovém úseku hraje také 

roli.39 

Po analýze segmentů by měla být učiněna rozhodnutí o tom, zda bude jeden produkt 

určen vícero segmentům, anebo zda tento produkt bude nabídnut výhradně jednomu 

segmentu. Další možností je nabídnout produktové portfolio více segmentům či pouze 

jednomu. Ať už je rozhodnutí firmy jakékoli, měl by být vytvořen konkrétní 

marketingový mix, který uspokojí potřeby segmentu a budou se v něm odrážet dostupné 

zdroje firmy.40  

2.4 Aktuální témata v segmentaci starší populace 

2.4.1 Vnímání starší populace 

Rostoucí populace seniorů s sebou přináší řadu komerčních příležitostí, obzvláště 

pokud uvážíme, že tito lidé směřují k tomu býti finančně zajištěnější než mladší 

generace.41 Nicméně, mladší část tohoto souboru, tedy lidé ve věku 55-64, se ukazuje 

jako méně finančně jistá oproti zbytku skupiny 55+. Mnohem méně dospělých v této 

věkové skupině popisuje své současné finance jako vyrovnané, a to kvůli neutuchající 

finanční podpoře svých rodin. Na druhou stranu, právě tento aspekt je to, co je určitým 

                                                 
39 MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An Introduction. 4th ed. 

London: Sage, 2017, s. 137-138 
40 FILL, Chris. Simply Marketing Communications. London: Pearson Education, 2006, s. 120 
41 British Lifestyles: Preparing for Change - UK - May 2017 Consumer market research report | Mintel.com. 

Market Research Reports & Industry Analyses | Mintel [online]. [cit. 2018-05-20]. Dostupné z: 

http://academic.mintel.com/display/792695/# 
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způsobem činí mladšími a aktivnějšími než minulé generace v tomto věku. I přesto 

stereotypy na základě věku stále ovlivňují marketingové prostředí, zařazujíc lidi nad 55 

let do škatulky klasického stereotypizovaného života seniorů, přičemž oni sami sebe takto 

většinou nevidí. Kampaně, které jsou naopak schopny lépe sjednotit své vlastní představy 

o starší věkové kategorii s reálným sebehodnocením jejích příslušníků, otevírají 

příležitost lepšího zapojení této skupiny do firemní komunikace, ale i podpoření 

mezigeneračního dialogu.  

Z hlediska segmentace je mezi marketéry stále přítomna tendence definovat 

všechny zákazníky nad 55 let jednoduše jako „starší lidi“ nebo „seniory“ a považovat je 

za homogenní celek, čímž ovšem selhávají v identifikaci často nemalých rozdílů, které 

mohou být mezi například pokročilými padesátníky a sedmdesátníky markantní. Pro 

ilustraci, marketéři nezřídka kdy inklinují k tomu vyobrazovat všechny nad 55 let jako 

nezručné v technologiích, nicméně více než čtvrtina britské populace v kategorii 55-64 

let naznačuje opak. Je vysoce pravděpodobné, že pokud značky budou vytvářet kampaně 

a produktové inovace, skrze které dají najevo, že rozumí právě oněm drobným rozdílům 

mezi jednotlivými skupinami v obecné starší populaci, pak dosáhnou lepšího vzájemného 

porozumění se staršími publiky. Nejenom v profesním světě marketingu, ale i v širší 

veřejnosti je 55+ vnímána obecně jako konzervativní, tradiční a dokonce uzavřená, 

netolerantní skupina, což se nicméně rozchází s osobním hodnocením jejích příslušníků, 

kteří se považují za spíše otevřené, vlídné a zábavu vyhledávající jedince.42  

Jednou ze studií, která se segmentaci starších věnuje, je i práce akademiků 

z Michiganské univerzity již z roku 1976. Autoři se rozhodli adresovat problém 

nedostatečně probádané segmentace vedoucí v časté opomíjení starších konzumentů a 

provedli výzkum s cílem určit, zda existují použitelné43 subsegmenty ve starší populaci a 

popsat jednotlivé rozdíly mezi nimi. Na základě analýzy nakonec výzkumníci určili 6 

nákupních segmentů, kterým přiřadili rozdílné psychografické charakteristiky. Příslušníci 

největšího z těchto segmentů se identifikují jako výrazní spotřebitelé, kteří se sami 

hodnotí jako relativně tvrdohlavé, egoistické a dominantnější než ostatní spotřebitelé. 

                                                 
42 Marketing to the Over-55s - UK - 2017 : Consumer market research report | Mintel.com. Market Research 

Reports & Industry Analyses | Mintel [online]. Copyright © 2018 Mintel Group Ltd [cit. 2018-03-20]. 

Dostupné z: https://store.mintel.com/marketing-to-the-over-55s-uk-august-2017 
43 Smysluplné z hlediska marketingového cílení a následné profitability 
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Druhým největším segmentem jsou šetřiči/plánovači, kteří mají tendenci nakupovat spíše 

neznámé značky a popisují se jako upřímné a sebejisté. Ze skutečnosti, že tyto dva 

segmenty tvoří téměř 60 % starších spotřebitelů, a že pouze 8,4 % jsou skutečně loajální 

svým značkám,44 vyplývá, že data tohoto empirického šetření jsou v rozkolu s výše 

zmíněným stereotypním vnímáním starších konzumentů jako uzavřených, 

konzervativních a předvídatelných.  

 

Grafika 2: Slova a fráze, které lidé nad 55 užívají k popisu sama sebe, dle věku. 7. Zdroj: Marketing to the Over-55s - 

UK - 2017: Consumer market research report | Mintel.com. Market Research Reports & Industry Analyses | Mintel 

[online]. Copyright © 2018 Mintel Group Ltd [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://store.mintel.com/marketing-to-

the-over-55s-uk-august-2017 

Tento aktuální graf na základě dat získaných agenturami Ipsos a Mintel popisuje, 

jak sami sebe vnímají příslušníci starší populace, na základě rozdělení do tří věkových 

skupin. Z grafu vyplývá, že ačkoli sami sebe starší skupiny vnímají nepřekvapivě jako 

                                                 
44 TOWLE, Jeffrey G. TOWLE a MARTIN, Jr., Claude R. The Elderly Consumer: One Segment Or Many? 

In: Advances in Consumer Research Volume 03, eds. Beverlee B. Anderson, Cincinnati. [online]. Duluth: 

Association for Consumer Research, 1976, s. 463-468. [cit. 2018-03-18]. Dostupné z: 

http://acrwebsite.org/volumes/9217/volumes/v03/NA-03 
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méně otevřené, méně zaneprázdněné či více tradiční, na druhou stranu právě tyto samé 

skupiny se oproti mladším považují za více společenské, vlídné nebo třeba zdravé.   

2.4.2 Nákupní orientace 

Podle Lumpkina většina dosavadního výzkumu přistupovala ke starší populaci 

jako k homogenní skupině, přičemž četné studie ovšem naznačují, že starší lidé netvoří 

jeden homogenní segment. Abychom byli schopni akurátně segmentovat starší populaci, 

potřebujeme její příslušníky plně poznat a porozumět jejich chování na trhu.45 Dalším 

efektivním způsobem poznání starších konzumentů a následnou segmentaci může být 

koncept nákupní orientace. Někteří teoretici jej vyzdvihují jako jeden z nejvhodnějších 

segmentačních způsobů argumentujíc tím, že tento postup kategorizuje zákazníky na 

základě jejich reálných nákupních stylů. Obecně lze nákupní orientaci definovat jako 

konstrukt pokrývající nákupní styl včetně prvků jako zájmy, názory, postoje, preference, 

aktivity a chování před, v průběhu a po nákupním procesu.46  

Od 50. let 20. století bylo téma nákupní orientace rozvinuto v několika studiích, 

jejichž hlavním přínosem bylo představení poznatku, že nákupní chování nespočívá 

pouze ve své ekonomické rovině. Naopak, lidé nakupují z řady důvodů jako například 

kvůli potěšení či socializaci, tudíž by marketingová strategie měla v segmentaci počítat i 

s jinými proměnnými, které se netýkají přímo samotného kupovaného produktu. Na 

základě výzkumu vzniklo i několik typologií zákazníků z hlediska nákupní orientace, 

nicméně žádné z nich nebyly založeny na příslušnících starší populace.47   

2.4.3 Potřeba revitalizace tradiční věkové segmentace 

Věk bývá frekventovaně využíván jako tradiční segmentační proměnná, nicméně 

od devadesátých let začali marketéři uznávat, že lidé se mnohdy nechovají „na svůj věk“ 

                                                 
45 LUMPKIN, James R. Shopping Orientation Segmentation of the Elderly Consumer. In: Journal of the 

Academy of Marketing Science [online]. Baylor University, 1985, s. 271-289 [cit. 2018-03-13]. Dostupné 

z: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/009207038501300207 
46 RIGOPOULOU, Irini D., Rodoula H. TSIOTSOU a John D. KEHAGIAS. Shopping orientation-defined 

segments based on store-choice criteria and satisfaction: an empirical investigation. In: Journal of 

Marketing Management [online]. Vol. 24, No. 9-10. 2008, s. 979-995 [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/247495110_Shopping_orientation-
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47 LUMPKIN, James R. Shopping Orientation Segmentation of the Elderly Consumer. In: Journal of the 

Academy of Marketing Science [online]. Baylor University, 1985, s. 271-289 [cit. 2018-03-13]. Dostupné 
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a že skupiny lidí v určitém věku mohou být dosti odlišné. Chronologický věk, tedy počet 

odžitých roků, je nicneříkající proměnnou z hlediska toho, že věk sám nedeterminuje 

určitý typ chování, nýbrž pouze naznačuje míru stárnutí jedince, tudíž číselný věk 

neodpovídá reálnému stárnutí. Stárnutí se u lidí projevuje ve vysoce individuální intenzitě 

a starší lidé se mnohdy cítí mladší, než jakým je jejich chronologický věk. Tento poznatek 

zapříčinil vznik alternativního konceptu věkové segmentace, a to na základě tzv. 

kognitivního věku, jenž je věkem, který by si konzument sám přisoudil; jednoduše řečeno 

– věk, na který se sám cítí.48  

Barak a Schiffman následně zpochybňují validitu segmentace na základě 

chronologického věku z důvodu toho, že lidé se často cítí býti v jiném věku, než v jakém 

ve skutečnosti jsou, z čehož vyplývá i specifické nákupní chování. V rámci tohoto 

předpokladu autoři uvádí potenciálně vhodnou nechronologickou segmentační 

proměnnou – tzv. subjektivní věk. Na základě této proměnné dostáváme obraz o tom, do 

jaké věkové skupiny (mladí, senioři atd.) by se zařadil samotný konzument. Dále Barak 

s Schiffmanem uvádí několik podnětných závěrů, plynoucích z akademického bádání v 

oblasti subjektivního věku: 

• Většina starších má tendenci vidět se jako významně mladší, než jaký je jejich 

chronologický věk; 

• Sebe-identifikace s mladší věkovou skupinou je značně ovlivněna sociálním 

statutem; 

• Ženy jsou citlivější na stereotypy spojené se staršími lidmi a přistupují ke svému 

věku jinak než jejich mužské protějšky;  

• Ti, kteří se vnímají jako mladší, budou spíše vzdělanější než ti, kteří se vnímají 

jako starší;  

• Výzkumy naznačují, že subjektivní věk souvisí s celkovou duševní pohodou 

(životní spokojeností, náladou) a se sebevědomím; 
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• Senioři, kteří se vnímají mladší budou spíše inovativnější.49 

Zmínění akademici nahlížejí na segmentaci na základě věku kritickým způsobem, 

poukazujíc na fakt, že chronologický věk nemusí odpovídat tomu, jak se konzumenti cítí, 

a to zejména u starších lidí, u kterých mladší vnímání sebe sama může výrazně ovlivňovat 

osobnostní charakteristiky. Téma segmentace starších lidí na základě dalších proměnných 

a hlubokého porozumění jim tudíž nabývá na významu a marketingoví specialisté by mu 

měli věnovat dostatečnou pozornost.  

3. Targeting  

Jakmile jsou v rámci segmentace konzumenti rozděleni do jednotlivých odlišných 

kohort, přichází na řadu rozhodnutí, na které segmenty se firma zaměří; tento krok se 

nazývá targeting, česky zacílení.50 Jde o proces, při kterém výrobci a prodejci zvažují 

atraktivitu potenciálních tržních segmentů a rozhodují se, do kterých skupin zainvestují 

své zdroje a pokusí se učinit z jejich příslušníků své zákazníky. Vybraný segment či 

segmenty jsou poté pro organizaci cílovými trhy.51 Před zvolením cílového trhu by 

organizace, vedle výše zmíněného posouzení potenciálu jednotlivých segmentů, měla 

provést kompletní analýzu prostředí a situační analýzu. Kromě zevrubného zhodnocení 

situace skrze tyto analýzy by vhodný cílový trh měl mít dostatečné potenciální prodeje a 

zisk, potenciál pro budoucí růst, neměl by být přehnaně konkurenční a obtížný na 

proniknutí a jeho příslušníci by měli disponovat určitými relativně nenaplněnými 

potřebami, kterým může firma svým produktem úspěšně vyhovět.52 Specifické strategie 

targetingu podnik implementuje podle svých konkrétních cílů. Pokud si firma určí pouze 

jeden cílový segment, v němž se zároveň snaží získat pozici vůdce trhu, jedná se o tzv. 

tržní koncentraci. Naopak, o tržní diferenciaci hovoříme, pokud firma uplatní rozdílné 
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marketingové aktivity na základě specificky navržených marketingových a 

komunikačních strategií ve vícero různých segmentech.53    

4. Positioning 

Positioning, tedy poslední krok STP postupu, plynule navazuje na proces 

targetingu a zároveň jej přímo propojuje s marketingovou strategií a marketingovým 

programem firmy. Poté, co organizace provede segmentaci a zvolí si klíčové trhy, musí 

zajistit, že plně rozumí klientskému vnímání jejích konkurenčních značek. Detailní 

analýzou cílových trhů firma nejenom zjistí, jak jsou vnímány konkurenční produkty, ale 

také jak si ona sama se svou nabídkou stojí.54 Positioning je o stanovení tzv. konkurenční 

pozice, tedy způsobu, jakým je produkt vnímán v myslích zákazníků v porovnání 

s konkurenčními produkty uvnitř určitého segmentu. Positioning představuje způsob: 

1. jakým chce být firma vnímána v mysli spotřebitele; 

2. jak se vymezuje vůči své konkurenci; 

3. jak se vymezuje vůči dalším skupinám.55   

Z hlediska využití positioningu může firma aplikovat několik strategií založených 

na různých aspektech, zahrnujících vlastnosti produktu, poměr ceny a kvality, užití 

produktu či srovnání s konkurencí. Klíčovým prvkem positioningu založeném na 

vlastnostech produktu a jeho přínosu je Unique Selling Proposition (USP), neboli unikátní 

prodejní prvek produktu.56 Rosser Reeves v rámci definice výrazu USP tvrdí, že „uvedená 

nabídka musí být taková, že konkurence ji buď není schopna poskytnout, nebo ji ve své 

nabídce nemá. Nabídka musí být zcela ojedinělá – buď to může být jedinečnost značky, 

nebo jedinečnost požadavku, který dosud nebyl v dané oblasti reklamy učiněn,“57 čímž 

akcentuje vysoký význam jedinečnosti nabízeného produktu při cílení na konzumenty 

vybraného segmentu. Od počátečního prvního kroku, tedy identifikování kompletního 
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potenciálního trhu, k následnému vymezení tržních segmentů, přes určení cílového 

segmentu až po klasifikaci pozic konkurenčních subjektů se finálně celý proces STP 

uzavírá právě určením vlastní pozice. Tímto jsou segmentace trhu a následné kroky 

dokončeny a půda pro utvoření marketingového plánu je připravena.  

Závěr teoretické části 

Vedle základního marketingového názvosloví byl v teoretické části rozebrán 

především strategický přístup STP, přičemž nejvíce rozpracována byla část segmentace. 

Ta byla definována a byly popsány základní segmentační přístupy, které demonstrují 

diverzitu, s jakou se k tomuto úkolu dá přistupovat, namísto pouhé segmentace na základě 

věkové proměnné. S termínem věk bylo operováno taktéž, kdy byl do kontrastu dán věk 

chronologický a subjektivní, přičemž na základě názoru četných akademiků bylo zjištěno, 

že lidé se mnohdy cítí býti jinak starými, než jakými dle chronologického věku jsou, což 

vyzývá validitu věkového segmentačního členění. V teoretické části také nechyběly 

aktuálnější diskuze a témata pracující s tezí, že starší lidé mnohdy bývají marketingově 

nepochopeni právě kvůli simplifikované věkové segmentaci. Zároveň bylo 

demonstrováno, že příslušníci starších generací sami sebe mnohdy hodnotí jiným 

způsobem, než jakým jsou okolím vnímáni skrze stereotypické vidění starší populace. 

V neposlední řade byly na základě britského výzkumu Mintel naznačeny i rozdíly mezi 

jednotlivými segmenty ve starší populaci. Teoretická část práce tímto komplexně 

připravila podklad pro praktický výzkum, který nyní může plynule navázat a zaměřit se 

zejména na identifikování charakteristik jednotlivých subsegmentů starší populace na 

základě rozdílných segmentačních přístupů, které byly v teorii popsány.  

PRAKTICKÁ ČÁST 

5. Cíle výzkumu 

Praktická část práce zkoumá samotné příslušníky segmentu starších konzumentů, 

přičemž je kladen důraz na zmapování jejich klíčových konzumentských i osobnostních 

charakteristik, jakými jsou například životní styl, hodnotový systém, nákupní chování a 

další specifika, která dopomohou lepšímu chápání této skupiny. Jak bylo demonstrováno 
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v teoretické části práce, porozumění spotřebitelům je esenciálním předpokladem pro 

efektivnější segmentaci, potenciálně vedoucí k větší úspěšnosti marketingové 

komunikace. Cílem výzkumu je odhalit homogennější celky v obecné starší populaci a 

zároveň zjistit, jak jsou jednotlivé skupiny starších konzumentů specifické a v čem se 

vzájemně liší. Výsledky výzkumu napomohou k ověření předpokladu, že v rámci 

segmentace trhu není ideální přistupovat ke všem starším konzumentům totožně s 

využitím věku jako výhradního kritéria.  

6. Metodologie  

Výzkum představuje systematické zkoumání sociálních jevů, jež má za cíl získat 

poznatky, které popisují a vysvětlují dění v okolním světě. Vědecký výzkum je 

charakterizován následujícími atributy:  

• jde o proces shromažďování údajů (dat);  

• je systematický; 

• problematizuje a syntetizuje dosavadní znalosti; 

• zahrnuje kritickou analýzu; 

• vede ke zvyšování znalostí.58 

Posláním empirického výzkumu je zprostředkovat přenos informací mezi realitou 

a jejím vědeckým zachycením, zpracováním a uchováním. Data, se kterými bude v této 

práci operováno, mají původ přímo v realitě a nazývají se data primární. Jejich podstatou 

je, že jsou získávána obecně rozšířenými postupy (metodami a technikami) jako je 

dotazování nebo observace lidských jedinců. Tyto záznamy jsou poté chápány jako přímý 

projev nebo registrace reality, přičemž samotný sběr dat a jeho výzkumné nástroje jsou 

součástí oné zkoumané reality.59  

Analyzovaná data nebyla nasbírána autorkou, nýbrž byla získána z databáze 

Market & Media & Lifestyle (MML-TGI), která představuje fundamentální podklad 

praktické části práce. Jedná se o nejrozsáhlejší studii o konzumaci více než 300 druhů 

produktů a služeb a 3 000 jednotlivých značek. Databáze zároveň obsahuje údaje o 

                                                 
58 HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. Praha: Portál, 2012, 

s. 23 
59 SURYNEK, Alois. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001, s. 22-23 
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mediální konzumaci nebo detailní data o životním stylu respondentů. Projekt je v České 

republice realizován od roku 1996 a soubor respondentů zde čítá v Česku až 15 000 

zúčastněných ročně. Výsledky dotazování jsou aktualizovány každé 3 měsíce. Extenzivní 

počet a diverzita dotazovaných témat a jednotlivých otázek v dotazníku v kombinaci 

s unikátně vysokým počtem respondentů poskytují kvalitní zdroj k preciznímu 

vydefinování skupin na trhu (segmentaci). Proto nejčastějším uživatelem MML-TGI jsou 

komunikační agentury, média nebo výrobci a poskytovatelé služeb. Příslušná data 

uživatelům pomáhají učinit vhodnějších rozhodnutí v oblastech marketingu, reklamních 

aktivit a mediálního plánování. Konkrétně mohou uživatelé zjistit, jaký je positioning 

značky nebo produktu, jak se zákazníci rozhodují, jak efektivně oslovit cílovou skupinu 

nebo jak silná je konkurence, což představuje významný přínos pro STP proces (popsán 

v teoretické části práce). Stejný typ výzkumu je vykonáván také v dalších více než 70 

zemích světa, z nichž celá řada, včetně ČR, licenčně spolupracuje s britskou výzkumnou 

agenturou Kantar Media, kde tento projekt pod značkou TGI (Target Group Index) 

započal již roku 1969.60  

Zkoumaná data z MML-TGI byla agenturou MEDIAN získána v rámci 

kvantitativního výzkumu. Ten je v určitém ohledu podobný metodologii přírodních věd, 

kdy se předpokládá, že lidské chování je do určité míry možno měřit a predikovat. Mezi 

hlavní nástroje kvantitativního výzkumu patří experimenty, náhodné výběry a výrazně 

strukturovaný sběr dat pomocí dotazníků, testů nebo pozorování. Výhody kvalitativního 

výzkumu spočívají v jeho užitečnosti při zkoumání velkých skupin, přičemž se zároveň 

jedná o rychlý a přímočarý sběr dat. Další předností kvantitativního výzkumu je jeho 

efektivita v testování a potvrzování hypotéz, možnost zobecnění na populaci a poskytnutí 

exaktních, číselných dat. Zároveň oproti kvalitativnímu výzkumu jsou jeho výsledky 

relativně nezávislé na výzkumníkovi.61 Stěžejní výzkumný nástroj MML-TGI 

představuje dotazník, který je zhotoven ve spíše sociologickém stylu, jenž má za cíl 

probrat co nejvíce oblastí a návazností. Tento strukturovaný dotazník je charakteristický 

svou pevnou logickou strukturou, která by měla být během dotazování dodržována. 

Dotazníky v programu MML-TGI patří mezi hojně využívané typy dotazníků aplikujíc 

                                                 
60 MML-TGI | MEDIAN, s.r.o. [online]. Copyright © 2006 MEDIAN, s.r.o. [cit. 2018-04-12]. Dostupné z: 

http://www.median.eu/cs/mml-tgi/ 
61 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 

2008, s. 44-47 
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otázky s uzavřeným počtem variant odpovědí. Nespornou výhodou je celková snadnost 

vykonání šetření, naopak potenciální nevýhodu představuje nižší informační hodnota, 

jelikož respondentům není umožněno odpovědět jinak než možnostmi v dotazníku.62 

V rámci analýzy dat bude postupováno způsobem, který Surynek definuje jako 

analyticko-syntetický přístup. Ten spočívá v postupu, kdy „se reálný sociální a sociálně 

psychický jev rozkládá (analyzuje) na jednotlivé složky, nejlépe na chování jedinců. 

Z jejich chování, ale i dalších skutečností dotýkajících se jedinců, se jev na úrovni 

zpracování a interpretace zpětně skládá (syntetizuje)“.63 Informace pro tento výzkumný 

přístup mohou vycházet z různých zdrojů, ale pro potřeby této práce budou jako zdroj dat 

využity výpovědi jedinců o realitě. Sem spadají výpovědi o: 

• realitě vnitřní - tzn. o skutečnostech výzkumníkovi přímo nepřístupných, jedná 

se o motivy jednání, hodnoty, emoce apod.; 

• realitě vnější – jedná se o stavy a procesy, např. chování a jeho prostředí; 

výsledky činů; podmínky, ve kterých se člověk pohybuje a další.64 

7. Analýza a interpretace dat 

Operativně byly z MML-TGI vygenerovány analytické reporty týkající se 

rozdílných odvětví a témat, která byla rozdělena do těchto čtyř kategorií: 

1. Životní styl / Osobní postoje a názory; 

2. Zájmy / Volný čas; 

3. Reklama a mediální konzumace; 

4. Technika a technologie. 

V rámci první kategorie byla analyzována data týkající se hodnot, osobních 

postojů a životního stylu. Nový a Surynek definují hodnoty jako skutečnosti materiální 

nebo nemateriální povahy, věci a jiné jevy, jejich vlastnosti a vztahy, kterých si určité 

společenství nebo jednotlivec cení, jež považují za důležité a o jejichž dosažení usilují. 

Uznávanou hodnotou mohou být předměty, vlastnosti, vztahy, myšlenkové postupy atd. 

                                                 
62 KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní metody a 

techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: Grada, 2006, s. 163 
63 SURYNEK, Alois. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001, s. 15-16 
64 Tamtéž, s. 15-16 
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Hodnoty poskytují možnost orientace ve světě, protože skutečnost kolem člověka 

strukturují z hlediska významu, a tak ji hierarchizují.“65 Z charakteristiky hodnot 

vyplývá, že osobní hodnoty jedince mohou mít významné dopady pro marketing, jelikož 

právě hodnoty ovlivňují, jaké má jedinec potřeby a touhy. Úlohou marketéra poté je tyto 

touhy založené na hodnotách identifikovat; proto je důležité hodnotovému systému 

konzumentů porozumět.  

Respondentům byly ve výzkumu položeny otázky ohledně toho, co je pro ně 

v životě důležité, jak jsou společenští či se dotazovaní měli vyjádřit k výrokům o 

rozmanitých tématech, včetně názoru na vztahy, rodinu apod. Pokud bychom 

segmentovali konzumenty na základě těchto a podobných atributů (segmentačních 

proměnných), jednalo by se o segmentaci psychografickou. Tato část byla bohatá na 

odhalení podnětných zjištění, jejichž výčet následuje v další kapitole.  

V dalších kategoriích, kde se zkoumaly prvky trávení volného času, nákupní 

chování mediální konzumace či využívání technologií, již nebylo primárně pracováno s 

proměnnými potenciálně vhodnými k psychografické segmentaci. Jelikož již nebyly 

zkoumány skryté vnitřní charakteristiky konzumentů, ale spíše (potenciální) chování a 

přístup k produktu/službě, jednalo se o segmentaci behaviorální.  

V rámci hlubšího podpoření jednotlivých zjištění a charakteristik subsegmentů se 

nicméně jednotlivé kategorie včetně potenciálních typů segmentací prolínaly, což 

afirmuje tvrzení zmíněné v teoretické části práce o tom, že je vhodné segmentační 

přístupy kombinovat. Například téma otevřenosti vůči novinkám a změnám bylo 

propojeno s přístupem k technologiím a jejich využívání. Inovace, tedy potenciální 

novinky a změny, jsou naprosto zásadní pro společnosti, jejichž cílem je zisk a růst na 

trhu. Tyto inovace mohou být různých typů, včetně nového zboží a služeb, přičemž jejich 

význam aktuálně vzrůstá.66 Pokud firma na trh uvede nový produkt či službu, je pro ni 

zásadní, jak jsou konzumenti novinkám a inovacím nakloněni. U zrodu mnoha nových 

výrobků v posledních letech stály především digitální technologie, které daly vzniknout 

dnes již běžným součástem lidských životů – počítačům, digitálním telefonům, 

                                                 
65 NOVÝ, Ivan a Alois SURYNEK. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2006, s. 64 
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interaktivním televizím či inteligentním domácím spotřebičům. Dle Kotlera „digitální 

věk podporuje vznik nových výrobků a služeb. Technologie akcelerují inovační rytmus a 

počet nových produktů.“67 Vzhledem k tomu, jaké mají digitální technologie vliv na 

inovace, a že velké množství inovací a novinek se odehrává právě v souladu 

s technologiemi, důležitost toho, jak k nim konzumenti přistupují stoupá.  

Kromě rozdělení na témata byla data filtrována rovněž podle jednotlivých 

segmentů v celkové kohortě starší populace. Na základě doporučení vedoucí práce 

autorka dospěla k postupu, kdy tento početný segment rozdělila na tři subsegmenty 

respondentů ve věcích 50-59 let (padesátníci), 60-69 let (šedesátníci), 70-79 let 

(sedmdesátníci). Charakteristiky těchto jednotlivých kategorií byly zkoumány zvlášť a 

následně vzájemně porovnány.  

Data byla explorativně analyzována v tabulkových souborech s využitím 

barevných škál, které napomáhají k odhalení signifikantních jevů. V následující kapitole 

budou numerická data vztahující se k těmto jevům budou prezentována deskriptivní 

metodou, přičemž budou představena klíčová zjištění. V neposlední řadě tyto poznatky 

budou podpořeny vypracovanými grafy, které je napomohou ilustrovat. Zároveň je třeba 

uvést, že výsledky analýzy nebudou a ani nemají být interpretovány jako ustálené pravdy, 

univerzální pro jednotlivé segmenty s nekonečnou platností. Data a výsledky analýzy 

vypovídají o segmentech a jejich charakteristikách v aktuální době a nezaručují, že se tyto 

charakteristiky časem nezmění. V neposlední řadě je hodno také upozornit, že jelikož je 

pracováno s extenzivním množstvím dat, není v možnostech autorky a ani smyslem práce 

popsat veškeré prvky každého dotazníku. Autorka tudíž v rámci specifických výše 

zmíněných témat, vybere podstatná zjištění, která mohou být relevantní pro segmentační 

proces, a která většinou vypovídají také o odlišnosti mezi jednotlivými subsegmenty, což 

je středobodem tohoto výzkumu.  

8. Výzkumná zjištění 

Zjištění č. 1: Význam tradičních hodnot a jejich vliv na vidění světa roste s věkem. 
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Graf 1: Porovnání důležitosti hodnot mezi jednotlivými skupinami 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Z dat vyplývá, že v kategorii hodnot se od sebe subsegmenty starší populace určitě 

výrazně neodlišují tím způsobem, že by například vyznávaly jiné hodnoty a životní 

priority měly poskládány zcela odlišně. Čím se ovšem liší, je míra, s jakou jsou pro ně 

jednotlivé hodnoty důležité – nejčastějším trendem u všech hodnot je vzestupná nebo 

sestupná tendence, tudíž že s každou další věkovou kategorií význam určité hodnoty klesá 

nebo stoupá. Vzestupnou tendenci důležitosti můžeme vnímat u hodnot být užitečný pro 

druhé, mít děti, dobré bydlení, mít dost času pro sebe, žít v míru a prožít klidný život. Na 

základě dat lze usuzovat, že sedmdesátníci nejvíce lpí na těchto, dá se říci tradičnějších, 

hodnotách. Padesátníci a šedesátníci tradiční hodnoty v porovnání s obecnou populací 

rovněž berou jako důležité, ale méně než sedmdesátníci, a vzájemně jsou si hodnotově 

většinou podobnější.  
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Graf 2: „Je důležité respektovat tradiční hodnoty a zvyky.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Respondenti následně reagují na explicitní výrok „Je důležité respektovat tradiční 

hodnoty a zvyky.“, kdy sami příslušníci jednotlivých segmentů potvrzují výše zmíněnou 

domněnku, jelikož každý starší segment vyjadřuje vyšší důležitost respektování 

tradičních hodnot a zvyků. Nejvýznamněji se odchylují sedmdesátníci, jichž 30 % tvrdí 

že je určitě důležité respektovat tradiční hodnoty a zvyky. Padesátníci a šedesátníci jsou 

v tomto názoru již mírnější a vzájemně si podobnější, přičemž pro možnost určitě ano se 

vyslovilo o zhruba 10 % méně z nich než v segmentu 70-79.  

Na příkladech níže je demonstrováno, jak míra inklinace k určitým hodnotám 

může formovat názory na oblasti genderových rolí, rodiny, vztahů a sexuální orientace. 

Padesátníci se jeví jako z dnešního pohledu jednoznačně nejliberálnější segment, 

následováni šedesátníky, kteří sice vychází jako konzervativnější, ale většinou pouze 

mírně, přičemž si v těchto otázkách jsou rozhodně bližší s padesátníky než se 

sedmdesátníky. Sedmdesátníci se poté vyznačují nejradikálněji konzervativním 

přístupem k těmto záležitostem.   
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Graf 3: „Ženino místo je domácnost.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Nejvíce respondentů ve všech skupinách reagovalo na tento výrok slovy ani ano 

ani ne. V segmentech 50-59 a 60-69 druhá nejčastější volba byla určitě ne, zatímco u 

subsegmentu 70-79 bylo druhou nejoblíbenější možností spíše ano, přičemž zároveň 

v odpovědi určitě ano jsou sedmdesátníci znatelně nad průměrem populace. Obecně lze 

říci, že i u dalších výroků v dotazníku, které se týkají genderových rolí, se nejstarší 

skupina projevuje velmi konzervativně, demonstrujíc svými odpověďmi stereotypní 

vnímání pohlaví. Šedesátníci v tomto ohledu bývají konzervativnější než padesátníci, ale 

většinou pouze mírně a padesátníci jsou na toto téma jednoznačně nejliberálnější.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

určitě ano spíše ano ani ano ani ne spíše ne určitě ne

Ženino místo je domácnost.

50-59 let 60-69 let 70-79 let



34 

 

Graf 4: „Homosexualita je pro mne něco nepochopitelného.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

V otázce minoritní sexuální orientace padesátníci majoritně vykazují pochopení 

homosexuality, kdy po spíše neurčité odpovědi ani ano ani ne nejvíce z nich s tímto 

výrokem určitě nesouhlasí, konkrétně 18,4 % z nich. Poměr šedesátníků, kteří 

homosexualitu spíše nebo určitě chápou a těch, kteří ji spíše či určitě nechápou, je téměř 

jedna ku jedné, ale oproti padesátníkům i celkové populaci je zde vidět mírný nárůst 

nepochopení. Sedmdesátníci už pro homosexualitu ve většině nevykazují pochopení, 

přičemž i číselně značně přesahují v tomto ohledu předchozí dva segmenty i obecnou 

populaci, kdy 24,4 % čili téměř čtvrtina z nich tvrdí, že homosexualita je pro ně určitě 

něco nepochopitelného.  
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Graf 5: „Správnou výchovu dětí může zabezpečit pouze úplná rodina.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Názor, že správnou výchovu dětí může zabezpečit výhradně úplná rodina je mezi 

staršími lidmi nadprůměrně rozšířený. Toto přesvědčení roste s věkem a nejvíce rezolutní 

jsou v něm sedmdesátníci, kteří svými 30 % v odpovědi určitě ano znatelně přesahují 

průměr populace. 

 

Graf 6: „Partnerské vztahy by neměly být brány příliš vážně.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 
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Dva mladší segmenty, padesátníci a šedesátníci, jsou v názoru na vážnost 

partnerských vztahů téměř identičtí. Většina jejich příslušníků si myslí, že by se vztahy 

měly brát vážně, ale možná ne v takové míře, jak by se dalo u starší populace očekávat. 

Navíc obě skupiny vynikají nad průměrem populace v množství odpovědí určitě ano, 

téměř 8 % příslušníků těchto skupin si tedy myslí, že partnerské vztahy by určitě neměly 

být brány příliš vážně. Sedmdesátníci poté s tímto výrokem svými 26,3 % v odpovědi 

určitě ne intenzivněji nesouhlasí, což naznačuje, že ke vztahům přistupují vážněji než 

padesátníci a šedesátníci.  

 

Zjištění č. 2: Důležitost atraktivity klesá s věkem 

Trendem, který může být demonstrován napříč různými sekcemi v rámci MML-

TGI, je klesající potřeba a význam atraktivity v každém věkově pokročilejším segmentu. 

Padesátníkům ze všech tří subsegmentům nejvíce záleží na atraktivitě, což se promítá i 

do jejich chování, kdy se například snaží nejvíce hubnout či svým vzhledem vyniknout. 

Šedesátníci atraktivitu většinou cení již o něco méně, ale například nejvíce ze všech 

skupin dbají na upravený zevnějšek, přičemž si jsou, až na otázku hubnutí, blíže 

s padesátníky než se sedmdesátníky. Sedmdesátníci se poté výrazně odlišují svým značně 

vyšším nezájmem o atraktivitu.  

 

Graf 7: „Je pro Vás v životě důležité být atraktivní(á) / přitažlivý(á)?“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015 

MML-TGI ČR 2015 1. - 4. kvartál SPOJENÁ 

(05.01.2015 - 13.12.2015)
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1=nejméně důležité 53 4,0 115,3 63 4,6 132,9 102 13,8 396,6

2 48 3,6 119,4 59 4,3 143,3 55 7,4 245,7

3 94 7,1 127,0 109 8,0 142,8 80 10,8 194,6

4 115 8,6 131,4 140 10,3 156,1 47 6,4 97,0

5 255 19,2 121,5 268 19,6 124,3 96 13,0 82,4

6 226 17,0 101,4 233 17,1 101,6 105 14,2 84,5

7 219 16,5 94,9 184 13,5 77,5 83 11,3 65,0

8 159 12,0 83,1 157 11,5 79,8 73 10,0 68,9

9=nejvíce důležité 150 11,3 70,2 133 9,8 60,6 86 11,7 72,8
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V každém dalším segmentu, tedy od padesátníků po sedmdesátníky, je pro jeho 

příslušníky atraktivita méně důležitou. Respondenti hodnotu „být atraktivní“ explicitně 

oceňují podprůměrně ve srovnání s obecnou populací, kdy sedmdesátníci jí přisuzují 

nejmenší hodnotu, přičemž oproti padesátníkům a šedesátníkům volí možnost nejméně 

důležité až třikrát více. Tento jev je podpořen výsledky v dalších přidružených odvětvích, 

která byla skrze potvrzování/vyvracení různých výroků také zkoumána ve výzkumu.  

 

Graf 8: „Chtěl(a) bych vypadat lépe než doposud.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Z dat vyplývá, že starší lidé by chtěli vypadat lépe než doposud v menší míře, než 

je u obecné populace běžné. Nicméně rozdíl mezi skupinami je ten, že s věkem potřeba 

zlepšovat svůj vzhled klesá. Zejména segment 70-79 je nadprůměrný v nezájmu o 

zlepšení svého vzhledu, kdy dvojnásobně překračuje v odpovědích spíše ne a určitě ne 

jak obecnou populaci, tak i segment 50-59, který tudíž ke zlepšování svého vzhledu 

nezaujímá tak nesouhlasné stanovisko. Šedesátníci poté mají o zlepšení vzhledu o něco 

menší zájem než padesátníci, ale jsou si podobnější právě spíše s tímto segmentem (50-

59) než se sedmdesátníky.  
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Graf 9: „Svým vzhledem chci vyniknout, být krásný(á).“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Všechny subsegmenty zároveň vynikají nad populací v nezájmu o vyniknutí svým 

vzhledem a krásu, přičemž tento nezájem opět roste s věkem. Nejvýraznější je tento 

postoj u sedmdesátníků, kteří možnosti určitě ne dvakrát převyšují populační průměr a 

od padesátníků a šedesátníků se odchylují o více než 7 %.  

 

Graf 10: „Většinu času zkouším zhubnout.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

určitě ano spíše ano ani ano ani ne spíše ne určitě ne

Svým vzhledem chci vyniknout, být krásný(á).

50-59 let 60-69 let 70-79 let

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

určitě ano spíše ano ani ano ani ne spíše ne určitě ne

Většinu času zkouším zhubnout.

50-59 let 60-69 let 70-79 let



39 

S touhou zlepšit svůj vzhled souvisí i snaha hubnout. Ačkoli obecně starší lidé 

nemají příliš zájem o hubnutí, padesátníci se od ostatních subsegmentů odlišují v tom, že 

se z nich nejvíce snaží zhubnout. Šedesátníci a sedmdesátníci jsou si v tomto ohledu 

vzájemně podobnější a o hubnutí se snaží ve značně menší míře než padesátníci. 

 

Graf 11 „Vždy se snažím být upravený(á)/učesaný(á).“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

O upravený zevnějšek se ze všech skupin nejvíce snaží šedesátníci. Následují 

padesátníci a nejméně o upravený vzhled dbají sedmdesátníci, konkrétně více než 26 % 

v odpovědi určitě ano a následně lehce přes 40 % v možnosti spíše ano. Potřeba býti 

upravený ovšem nemusí úplně korelovat s atraktivitou jako takovou, ale může se jednat 

spíše o rutinní zažitý zvyk, kdy tyto segmenty mají vštípeno, že chodit upravený je 

slušnost. 
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Graf 12: „Sleduji módní trendy.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Všichni starší konzumenti sledují módní trendy podprůměrně, přičemž toto 

sledování trendů výrazně klesá s věkem a nejzásadnější propad je právě u sedmdesátníků, 

kde jich 35,9 % trendy nesleduje. Oproti obecné populaci, kde trendy nesleduje 21,2 % 

respondentů, se tak jedná o značně výraznější číslo. 

 

Graf 13: „Je důležité udržet si mladistvý vzhled.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 
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Nejvíce respondentů ve všech třech subsegmentech si shodně myslí, že je spíše 

důležité udržet si mladistvý vzhled, konkrétně vždy přes 30 % z nich. V odpovědích 

vypovídajících o nedůležitosti mladistvého vzhledu, tedy spíše ne a určitě ne, ale všechny 

subsegmenty přesahují průměr, kdy tato nedůležitost udržení si mladistvého vzhledu pro 

respondenty graduálně roste s věkem, přičemž sedmdesátníci se svými pouhými 9,6 % 

v odpovědi určitě ano opět vyjímají pod populačním průměrem. 

 

Zjištění č. 3: Padesátníci jsou výrazně pozitivněji nakloněni novinkám a změnám 

než sedmdesátníci, což se může promítat do jejich vztahu k technice a technologiím. 

Z šetření vyplývá, že padesátníci mají v rámci zkoumaných segmentů nejvíce 

pozitivní vztah k novinkám a změnám. Šedesátníci jsou novinkám a změnám již o něco 

méně otevření, ale stále vykazují značnou ochotu přizpůsobit se a opět si jsou v tomto 

ohledu bližší s padesátníky než se sedmdesátníky. Sedmdesátníci jsou naopak 

segmentem, který novinky a změny přijímá nejhůře a zaujímá k nim nejvíce negativní 

stanovisko. Tyto postoje mohou být promítnuty do otázky využívání techniky a vztahu 

k technologiím obecně, kde můžeme sledovat obdobný trend. Nejvíce padesátníci a 

následně o něco méně šedesátníci více oceňují moderní techniku a je u nich patrná větší 

znalost práce s počítačem i disponibilita internetem. Sedmdesátníci naopak vynikají 

rezistencí vůči novým technologiím, kdy výrazně více neoceňují jejich důležitost 

v životě, umí s nimi méně pracovat, mají v ně menší důvěru a nesnaží se s nimi tolik držet 

krok.   

Na otázku „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“ odpovídali respondenti 

následovně: 
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Graf 14: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, segment 50-59 let 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Z hlediska otevřenosti vůči novinkám a změnám nejvíce padesátníků proklamuje, 

že jim změny nevadí, ale nevyhledávají je. Poměr respondentů, kteří zvolili tuto možnost 

vůči zbytku tohoto segmentu, je sice o něco vyšší než u obecné populace, ale markantně 

se neliší. Druhou nejpočetnější kategorií, do které se lidé 50-59 řadí, je změny nemám 

příliš rád(a), ale dokážu se vyrovnat, a to s 34 % segmentu padesátníků. 16 % padesátníků 

vítá novinky a změny, což je méně než v běžné populaci, kde novinky vítá 23 % lidí. 

Negativní vztah k novinkám a změnám, tedy kategorii změny či novinky mi velmi vadí, 

označilo jako svou 11,5 % respondentů, čímž tvoří nejmenší skupinu v segmentu 

padesátníků.  
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Graf 15: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, segment 60-69 let 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Nejvíce příslušníků skupiny 60-69 tvrdí, že změny nemá příliš rádo, ale dokáže se 

s nimi vyrovnat. Poměrově se jedná o 37,9 % tohoto segmentu. Následně více než třetině 

šedesátníků změny a novinky nevadí, ale nevyhledávají je. Změny a novinky naopak 

explicitně vadí 14,8 % tohoto segmentu, čímž se, na rozdíl od padesátníků, lehce 

vymykají standardům v obecné populaci, kde novinky nemá rádo 11,2 % lidí. Novinky a 

změny vítá nejmenší část konzumentů v kategorii 60-69, a to 13,3 %, v čemž opět 

převyšují, stejně jako padesátníci, ale intenzivněji, obecnou populaci.  
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Graf 16: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, segment 70-79 let 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Nejvíce sedmdesátníků (35,3 %) nemá změny rádo, ale dokáže se s nimi vyrovnat. 

Jedná se tedy o poměrně významné číslo, které naznačuje že i výrazně věkově pokročilí 

lidé jsou ochotni se novinkám přizpůsobit. V kontrastu následně ale více než čtvrtina 

sedmdesátníků novinky výslovně odmítá s tím, že jim vadí. Touto rezistencí vůči 

novinkám a změnám se nejstarší segment velmi výrazně vymyká obecné populaci. 

Následně nejstarší zkoumané skupině konzumentů změny nevadí, ale nevyhledává je, a 

to v 21,8 % případů. Pouze 9,3 % nejstarších konzumentů vítá změny a nové věci, což je 

oproti 23 % v obecné populaci výrazně nižší hodnota. 
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Graf 17: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, porovnání jednotlivých segmentů 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Příslušníci všech tří segmentů vykazují shodu v tom, že jsou znatelně 

podprůměrní v pozitivním přístupu ke změnám a novinkám. Z dat vyplývá, že tato 

neakceptace je vyšší v každé věkové skupině. Na druhou stranu, příslušníci všech skupin 

vykazují znak nadprůměrné přizpůsobivosti i přes nelibost vůči novinkám, přičemž tímto 

způsobem se nejvíce přizpůsobiví jeví šedesátníci a poté sedmdesátníci. Nejvíce 

padesátníkům změny nevadí, ale nevyhledávají je. Obecně lze tedy říci, že padesátníkům 

změny nevadí, ale šedesátníci a sedmdesátníci už je nemají příliš rádi. V explicitně 

negativním přístupu vůči novinkám skupina padesátníků téměř nevyniká oproti běžné 

populaci, tudíž tento segment z hlediska marketingu přislibuje vidinu potenciálního 

dobrého přijetí inovací. Šedesátníci už jsou lehce negativnější v přijímání novinek, ale ne 

v takové míře jako sedmdesátníci, kde je nechuť vůči novinkám a změnám vyloženě 

markantní.  
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Graf 18: „Máte možnost připojit se ve Vaší domácnosti na internet?“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Starší lidé se obecně vyznačují tím, že jejich možnost připojení k internetu v 

domácnosti je nižší než v obecné populaci. Všechny tři segmenty vynikají nad obecnou 

populací ve volbě ne a neuvažujeme o zavedení připojení. Sedmdesátníci se nejvýrazněji 

odchylují od průměrné populace, kterou v tomto aspektu překračují téměř čtyřnásobně, 

jelikož tuto odpověď zvolilo více než 50 % respondentů ze segmentu 70-79. Padesátníci 

naopak internetem disponují nejčastěji, konkrétně téměř 80 % z nich. Zároveň segment 

50-59 vyčnívá nad obecnou populací počtem lidí, kteří nemají internet, ale uvažují o jeho 

zavedení. Šedesátníci jsou ji o něco méně vybaveni internetem a zároveň více odmítaví 

než padesátníci, ale rozhodně jsou podobnější více právě padesátníkům než 

sedmdesátníkům. Důvod, proč v současné době respondenti internet nevyužívají je ve 

všech skupinách shodně zejména ten, že ho nepotřebují. U sedmdesátníků je oproti 

ostatním segmentům i obecné populaci poté významná neschopnost s internetem 

pracovat, nevědomost, jak se s internetem seznámit, a nedůvěra.  
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Graf 19: „Internet mi umožňuje lépe pochopit výhody produktů nebo značky.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Padesátníci, ač v menší míře než v obecné populaci, oceňují povahu internetu jako 

informačního média o produktech a značkách. I přesto ale vynikají nad průměrem 

v odpovědi určitě ne. U šedesátníků nicméně podíl negativních odpovědí na tento výrok 

roste tak, že většina respondentů už nesouhlasí a u sedmdesátníků nastává vůbec největší 

propad, kdy možnost určitě ne zvolilo 44,5 % respondentů, což je 2,5krát více než 

v obecné populaci. V otázce vnímané užitečnosti internetu je tedy evidentní značný rozdíl 

mezi nejmladším a nejstarším segmentem, přičemž dva mladší segmenty jsou si vzájemně 

podobnější.  
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Graf 20: „Máte ve Vaší domácnosti počítač?“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Počítačem disponuje téměř 80 % padesátníků a 70 % šedesátníků, což je lehce 

pod průměrem obecné populace. Sedmdesátníků, kteří mají ve své domácnosti počítač už 

je značně méně, a to 41,5 %.  

 

Graf 21: „Jaké jsou Vaše znalosti práce s počítačem?“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – v

 lastní tvorba  

Znalosti práce s počítačem se mezi jednotlivými subsegmenty viditelně liší. 

Zatímco segment 50-59 většinou (konkrétně 37,5 % z nich) vykazuje střední znalosti, 
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s kterými zvládne běžné věci, s každou starší skupinou se nejvíce respondentů přiřazuje 

ke kategorii o úroveň níže, tedy 60-69 mají nejčastěji částečné znalosti – něco málo umí, 

a segment 70-79 nadpolovičně proklamuje žádné znalosti. Segment šedesátníků a 

zejména sedmdesátníků vysoce vyniká (šedesátníci dvojnásobně, sedmdesátníci 

čtyřnásobně) nad populačním průměrem v neznalosti práce s počítačem. 

 

Graf 22: „Je pro mě obtížné představit si svůj život bez moderní techniky.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Svým postojem k významu moderní techniky v životě se starší lidé viditelně 

odlišují od obecné populace způsobem, kdy vyplývá, že moderní techniku jako součást 

života tolik nedoceňují. Snazší přijímání života bez moderní techniky dle dat roste 

s věkem, přičemž právě ve výpovědích spíše ne a určitě ne (není pro mě obtížné si 

představit život bez moderní techniky) zejména šedesátníci, a hlavně sedmdesátníci, 

vysoce převyšují průměr této možnosti v populaci. Domnělá postradatelnost moderní 

techniky vzrůstá nejvýznamněji u sedmdesátníků.  
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Graf 23: „Snažím se držet krok s vývojem techniky.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Snaha držet krok s vývojem techniky opět klesá s věkem, přičemž padesátníci jsou 

v možnosti spíše ano (snažím se držet krok) svými 27,7 % dokonce nadprůměrní. 

Zároveň segmenty 50-59 a 60-69 si jsou vzájemně podobnější, přičemž segment 70-79 se 

od dvou mladších skupin i populačního průměru významněji odlišuje, a to větší rezistencí 

vůči přizpůsobování se vývoji techniky, kdy možnost určitě ne proklamuje téměř 17 % z 

nich.  

 

Graf 24: „Je důležité, aby byla moje domácnost vybavena nejmodernější technologií.“ 
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Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

I v důležitosti vybavení domácnosti nejmodernější technologií se ukazuje 

sestupná tendence s pokročilejším věkem. Obecně je pro starší konzumenty 

nejmodernější technologie v domácnosti nadprůměrně nedůležitá, nejvíce pro 

sedmdesátníky, přičemž padesátníci a šedesátníci jí přikládají podobně vyšší důležitost. 

Zjištění č. 4: Snaha o úspěch klesá s věkem. 

Všichni starší konzumenti v porovnání s populačním průměrem obecně o úspěch 

usilují znatelně méně a zároveň jim ještě více nadprůměrně na úspěchu nezáleží. 

Nicméně, rozdíly mezi jednotlivými kohortami jsou patrné. Většina padesátníků spíše 

usiluje o úspěch, zatímco šedesátníci a sedmdesátníci většinově sice usilují o úspěch, ale 

ne za každou cenu. V hodnocení sebe sama jako neusiluji o úspěch – je mi to jedno poté 

markantně dominují sedmdesátníci, kteří v tomto ohledu více než dvakrát překračují 

průměr populace. 

 

Graf 25: „Usilujete v živote o úspěch?“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

S atributem důležitosti úspěchu pracuje i známá typologie konzumentů VALS, 

popsaná v teoretické části práce. Podle té lidé, kteří jsou motivování úspěchem, mají 

tendenci před vrstevníky demonstrovat tento úspěch skrze produkty a služby, které podle 

nich o úspěchu vypovídají, z čehož vyplývá, že motivace úspěchem je schopna výrazně 
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ovlivnit konzumentovo chování. Proto může v rámci STP procesu tato segmentační 

proměnná hrát zásadní roli.  

 

Zjištění č. 5: Sedmdesátníci vykazují nejmenší důvěru ve finanční instituce.  

V otázce s nakládáním s financemi a potenciálním vztahu k finančním institucím 

se segmenty liší. Padesátníci se jeví býti nejvíce nakloněni ukládání peněz v bance, nebojí 

se tolik půjčovat si peníze a nesnaží se vyvarovat se dluhům v takové míře jako dva starší 

segmenty. Šedesátníci a sedmdesátníci jsou v této otázce vzájemně podobnější, přičemž 

zejména sedmdesátníci ve vysoké míře nechtějí ukládat peníze do banky či si je půjčovat.  

 

Graf 26: „Peníze ukládám raději doma než v bance.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

V reakcích na tvrzení „Peníze ukládám raději doma než v bance.“ lze mezi 

jednotlivými subsegmenty naleznout nápadné rozdíly. Padesátníci ve většině určitě 

neukládají peníze doma namísto banky a celkově jsou ve srovnání s obecnou populací 

podprůměrní v ukládání peněžních úspor doma. U kategorie 60-69 je vidět posun směrem 

k ukládání peněz doma, zatímco v kategorii 70-79 je odklon od ukládání peněz v bance 

evidentní. Zároveň sedmdesátníci vynikají nad obecnou populací v zařazení se do 

kategorií určitě ano a spíše ano (peníze ukládám raději doma než v bance). Z dat tudíž 
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vyplývá, že padesátníci a sedmdesátníci se od sebe znatelně liší, a nabízí se závěr, že 

starší lidé mají menší důvěru v peněžní instituce než mladší starší lidé. 

 

Graf 27: „Bojím se brát si půjčky.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

V otázce strachu z půjček a dělání si dluhů se nejvíce příslušníků všech skupin 

určitě bojí brát si půjčky, přičemž šedesátníci a sedmdesátníci svými 38,5 a 42,8 % navíc 

nadprůměrně oproti obecné populaci. Padesátníci se naopak určitě bojí brát si půjčky o 

setiny procent méně, než je v populaci průměrem, a vynikají v možnostech spíše ne a 

určitě ne, tedy se ve zvýšené míře nebojí brát si půjčky. Tento poznatek může opět být 

opět interpretován tak, že padesátníci mají větší důvěru ve finanční instituce a nebojí se 

tolik určitým způsobem „riskovat“ vstoupením do interakce s nimi. Obecně z dat vyplývá, 

že čím jsou segmenty starší, tím více se bojí brát si půjčky, v čemž jasně dominují 

sedmdesátníci.  
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Graf 28: „Snažím se vyvarovat dluhů.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Ve snaze vyvarovat se dluhů je situace obdobná, kdy se nejvíce snaží dluhů 

vyvarovat právě lidé v segmentu 70-79, kteří možnost určitě ano zvolili téměř v 54 %. 

Následuje sestupná tendence, kdy další dva subsegmenty se snaží dluhů vyvarovat 

postupně méně.  

 

Zjištění č. 6: Neochota připlácet si za kvalitu zboží roste mezi segmenty vzestupnou 

tendencí.  

Padesátníci jsou obecně segment nejvíce ochotný připlácet si za kvalitu zboží. 

Šedesátníci jsou již o něco méně ochotní si připlácet za kvalitu, ale jsou ve svých 

postojích podobnější padesátníkům více než sedmdesátníkům, kteří v příslušných 

statistikách číselně vynikají v míře neochoty připlácet si za kvalitu.  
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Graf 29: „Za kvalitní zboží jsem ochoten zaplatit více.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

V míře ochoty připlácet si za kvalitní zboží jsou starší konzumenti obecně spíše 

podprůměrní. Nicméně, více než polovina padesátníků je ochotna si za kvalitu připlatit a 

v rezolutním odmítnutí připlácení za kvalitu jsou dokonce podprůměrní oproti obecné 

populaci. U šedesátníků se poté situace již znatelně obrací, a to tak, že jsou podprůměrně 

ochotni si připlatit za kvalitu a nadprůměrně odmítaví připlácet. V kategorii 

sedmdesátníků se poté tento jev ještě stupňuje a v možnostech spíše ne a určitě ne je tento 

segment znatelně nad průměrem populace. 
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Graf 30: „Má smysl platit víc za organické (bio) potraviny.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Výše zmíněný trend je nepřímo potvrzen i v několika dalších zkoumaných 

kategoriích v rámci MML-TGI. Konkrétně se jedná o připlácení si za potraviny bio 

kvality, kde ačkoli starší lidé dle dostupných dat dávají více přednost zdravým 

potravinám, v otázce připlácení si za ně lze sledovat sestupnou tendenci. Nejvíce má 

smysl platit víc za organické potraviny podle padesátníků, následně šedesátníků a 

nakonec sedmdesátníků, kteří vynikají ve volbě možnosti určitě ne, kterou učinilo 32,5 

% respondentů. 
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Graf 31: „Raději koupím dražší, ale kvalitnější oblečení.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Obdobná situace nastává také v otázce kvalitnějšího oblečení za vyšší ceny. První 

dvě skupiny (50-59, 60-69) jsou si velmi podobné v pořadích jednotlivých hodnocení i 

veškerých procentuálních hodnotách. U šedesátníků je o malinko větší nevole utrácet více 

peněz za kvalitnější oblečení. Celkově se padesátníci a šedesátníci řadí k ani ano ani ne 

a následně ke spíše ano, kdy by si zhruba ve 25 % připlatili za kvalitu. Celkově jsou si 

padesátníci a šedesátníci v názoru na připlácení za kvalitu velmi podobní. Nicméně, 

padesátníci jsou ze tří subsegmentů jediní, kde by si více lidí za kvalitu připlatilo, než 

nepřiplatilo. Sedmdesátníci nejčastěji tvrdí, že by si za kvalitu oblečení spíše nepřiplatili. 

Obecně všechny věkové kategorie vykazují nadprůměrnost v negativních odpovědích, ta 

roste s každou věkovou kategorií, přičemž nejpřekotnější nárůst je v kategorii 

sedmdesátníků. 

 

Zjištění č. 7: Subsegmenty se značně liší v otázkách cestování a dovolené.   

Oblast cestování a dovolené lze z hlediska rozdílů mezi starší a obecnou populací, 

a hlavně odlišností mezi jednotlivými subsegmenty starší populace, označit jako možná 

nejzajímavější v celém výzkumu. Obecně bylo zjištěno, že padesátníci a šedesátníci mají 

kladnější vztah k cestování než sedmdesátníci, přičemž je, na rozdíl od sedmdesátníků, 

plánování dovolené i baví. Nejstarší skupina je v porovnání s dvěma mladšími skupinami 
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skeptičtější vůči službám cestovních kanceláří. Všechny subsegmenty nicméně preferují 

jet na dovolenou spíše s cestovní kanceláří před vlastní organizací, přičemž sedmdesátníci 

takto vypovídají ze všech subsegmentů v nejmenší míře, což je mírně paradoxní, při 

zvážení poznatku, že ze všech skupin dovolenou nejvíce nechtějí sami plánovat.  

Padesátníci a šedesátníci na dovolené chtějí poznávat nová místa a lidi významně 

více než sedmdesátníci, kteří nová místa a lidi poznávat nechtějí. Touha pokaždé navštívit 

jinou destinaci je u starších konzumentů nižší než v průměrné populaci a postupně klesá 

v každém starším segmentu. Čím věkově pokročilejší segment, tím více odmítá trávit 

dovolenou neaktivním způsobem (jídlo, pití, opalování). Starší konzumenti nadprůměrně 

nedbají doporučení známých při výběru dovolené, s největší intenzitou u sedmdesátníků. 

V otázce dostatku financí na ideální dovolenou výslovně dramatické rozdíly mezi 

subsegmenty nejsou, ale padesátníci a zejména šedesátníci vynikají nad průměrem 

populace ve finančních možnostech ke splnění ideální dovolené. Sedmdesátníci naopak 

dostatek financí na tento účel reportují podprůměrně. Následný popis jednotlivých otázek 

bude vzhledem k počtu zjištění tudíž obšírnější.  

 

Graf 32: „Velmi rád(a) cestuji.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Obecně lze o starších lidech říci, že se od populace liší méně kladným vztahem 

k cestování, přičemž překračují průměr v odpovědi určitě ne, a to ve všech třech 

subsegmentech. Nicméně poměrově více respondentů ve skupinách 50-59 a 60-69 
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s výrokem určitě nebo spíše souhlasí. Respondenti skupiny 70-79 let se naopak většinově 

přiklánějí k reakcím, které popírají zálibu v cestování, tedy spíše ne a určitě ne, konkrétně 

43 % respondentů zvolilo jednu z těchto možností, čímž se skutečně výrazně vymykají 

obecné populaci. Padesátníci a šedesátníci tudíž mají podobnější a zároveň výrazně 

kladnější vztah k cestování než sedmdesátníci.  

 

Graf 33: „Rád(a) cestuji do zahraničí.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Starší lidé celkově neradi cestují do zahraničí. Číselně tato nechuť roste v každém 

starším segmentu, přičemž nejmarkantnější je u sedmdesátníků, kteří dvojnásobně 

překračují populační průměr, kdy 37,4 % z nich určitě nerado cestuje do zahraničí. 

S tímto poznatkem korelují tendence preferovat dovolenou v České republice před 

zahraničím. Dle dostupných dat ze stejného dotazníku více starších lidí preferuje trávit 

dovolenou v ČR namísto v zahraničí, nicméně toto je trendem i v obecné populaci. 

Padesátníci se od průměru populace téměř neodchylují. Šedesátníci a sedmdesátníci už 

ale znatelně překračují metriky za obecnou populaci v odpovědích určitě ano a spíše ano, 

čímž vykazují preferenci domoviny jako dovolenkové destinace.  
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Graf 34: „Plánování dovolené mě velmi baví.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Obecně zde starší konzumenti taktéž shodně vynikají oproti obecné populaci v odpovědi 

určitě ne, plánování dovolené je tedy nebaví, přičemž většinovou populaci naopak 

plánování dovolené nebaví až na posledním místě ze všech nabízených možností. 

Padesátníci i šedesátníci následně volí reakce spíše ano, spíše ne, určitě ne a nakonec 

určitě ano a vykazují téměř totožné rozložení postojů. Sedmdesátníci mají hned na 

druhém místě, že je plánování dovolené určitě nebaví, a to 24,4 %, což více než 

dvojnásobně převyšuje průměr populace. Zároveň jsou sedmdesátníci značně pod 

průměrem populace v tom, že by je plánování dovolené velmi bavilo. I zde jsou si tedy 

padesátníci a šedesátníci podobnější a k tomuto atributu cestování vyjadřují kladnější 

vztah než sedmdesátníci.  
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Graf 35: „Cestovní kanceláře poskytují kvalitní a spolehlivé služby.“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Názor na služby cestovních kanceláří je u starší populace celkově spíše pozitivní 

než negativní, přičemž příslušníci segmentu 50-59 se ze všech skupin nejvíce a zároveň 

populačně nadprůměrně řadí k názoru určitě ano a oceňují tak služby cestovních 

kanceláří. 60-69 jsou ve všech možnostech pod obecným průměrem a nevýrazně vynikají 

pouze v možnosti spíše ano, kterou zvolilo 32,3 % z nich. Segment 70-79 je v pozitivním 

náhledu na služby cestovních kancelářích již podprůměrně zastoupen a nad průměr 

vyniká v hodnocení nejvíce razantní zápornou možností, určitě ne, kdy cestovní 

kanceláře určitě neposkytují kvalitní a spolehlivé služby podle 9,1 % sedmdesátníků.  
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Graf 36: „Snažím se jezdit na dovolenou pokaždé někam jinam.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Obecně se všechny skupiny od průměru populace odlišují v tom, že jich poměrově 

více nechce jezdit na dovolenou pokaždé jinam. Padesátníci a šedesátníci nicméně 

v odmítání poznávání nových destinací nejsou tak striktní, kdy se zhruba čtvrtina v obou 

subsegmentech určitě či spíše snaží jezdit na dovolenou pokaždé jinam. Sedmdesátníci 

jsou v tomto ohledu již výrazně odmítaví a v možnosti určitě ne dvojnásobně překračují 

průměr populace, čímž se jeví jako segment, co v dovolenkových destinacích vyhledává 

menší diverzitu než padesátníci a šedesátníci.  
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Graf 37: „O dovolené chci poznávat nová místa, nové lidi.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Obecně všechny skupiny v největší míře odpověděli ani ano ani ne. Padesátníci a 

šedesátníci hned poté odpovídají, že spíše ano, chtějí poznávat nové lidi, kdežto 

sedmdesátníci sekundují s možností určitě ne, jejíž měrou se zároveň velmi vymykají 

průměru, kdy jej více než dvojnásobně převyšují. Padesátníci a šedesátníci jsou tedy 

kontaktu s novými místy a lidmi značně otevřenější než sedmdesátníci.   

 

Graf 38: „O dovolené chci pouze jíst/pít a opalovat se.” 
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Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

V otázce trávení dovolené čistě odpočinkovými aktivitami – v tomto případě 

jedením/pitím a opalováním se, vykazují starší konzumenti obecně společný znak. Nestojí 

a tento typ dovolené. Společně jsou pod průměrem populace v souhlasných odpovědích 

s tímto výrokem, a naopak překračují obecnou populaci číselně v odmítání tohoto 

způsobu dovolené. S věkem nevole trávit dovolenou tímto stylem roste, přičemž 

sedmdesátníci se od padesátníků a šedesátníků odchylují výrazněji, kdy 33,2 % z nich 

určitě nechce takto trávit dovolenou. Data tudíž ukazují, že starší lidé, s největší 

intenzitou u nejstaršího segmentu, nestojí o trávení dovolené ve výše zmíněném 

konzumním stylu. Naopak lze usoudit, že od své dovolené očekávají vykonávání 

nějakých aktivit.  

 

 

Graf 39: „Na výběr mé dovolené mají vliv doporučení mých přátel/známých.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Nápadným trendem, který se prolíná celou starší populací je zvýšená tendence 

nedbat na doporučení přátel nebo známých při výběru dovolené. Oproti obecné populaci, 

kde na doporučení určitě nedá 16 % lidí, u padesátníků je tento podíl 20,4 % a u 

šedesátníků o jedno procento méně čili 19,4 %. Sedmdesátníci se poté od předchozích 

dvou segmentů liší, přičemž vykazují téměř třetinovou odmítavost vlivu doporučení na 
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jejich volbu dovolené a jeví se tak jako nejméně přáteli ovlivnitelným segmentem při 

výběru dovolené.   

 

Graf 40: „Mám dostatek peněz na to, abych si mohl(a) splnit ideální představy o dovolené.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Většina příslušníků všech starších subsegmentů a rovněž většina lidí v populaci 

tvrdí, že určitě nemá dostatek peněz, aby si splnila ideální představy o dovolené. Nicméně 

u padesátníků i šedesátníků se počet respondentů, kteří na výrok reagovali určitě ne, 

pohybuje lehce pod průměrem populace, tzn. nemají rezolutní nedostatek financí na svou 

vysněnou dovolenou v takové míře jako u obecné populace. Sedmdesátníci již reagují 

v možnosti určitě ne nadprůměrně, konkrétně 44,6 % tohoto subsegmentu, a obecně se 

jeví jako skupina s nejmenšími prostředky na ideální dovolenou. Naopak nejjistější ve 

svých prostředcích jsou šedesátníci, kteří ze všech tří subsegmentů mají nejméně 

respondentů ve skupině určitě ne a kontrastně převyšují populační průměr v odpovědi 

určitě ano (mám dostatek peněz na to abych si mohl(a) splnit své ideální představy o 

dovolené).  
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Zjištění č. 8: Jednotlivé subsegmenty se liší v tom, jakým způsobem přispívají na 

charitu. 

Sedmdesátníci představují rozdílný typ přispěvatele na charitu, než jakými jsou 

padesátníci a šedesátníci; darují peníze frekventovaněji, ale po menších částkách. Dva 

mladší segmenty, ve větší intenzitě padesátníci, nejsou tak častými přispěvateli, kdy 

oproti obecné populaci dokonce nadprůměrný počet jejich příslušníků nepřispěl 

v posledním měsíci na charitu vůbec nic.  Na druhou stranu právě tyto segmenty přispívají 

značně vyššímu částkami, kterými se liší od subsegmentu 70-79.  

 

Graf 41: „Jakou částku jste přispěl(a) na charitu v posledním měsíci?” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Padesátníci vynikají nad průměrem populace v tom, jaký poměr z nich nepřispěl 

na charitu vůbec nic, konkrétně se jedná o 12,8 % oproti 10,6 % v obecné populaci. 

Šedesátníci jsou v tomto ohledu lehce pod průměrem nepřispěvatelů a sedmdesátníci 

naopak jsou nejvýrazněji pod průměrem počtu lidí, co v populaci nepřispěli žádnou 

částkou, což může implikovat, že nejstarší lidé jsou svědomitější přispěvatelé na charitu. 

Nejvíce lidí ve všech třech skupinách, nad 15 %, přispělo shodnou částkou do sta korun. 

V hodnotách příspěvku od 101-300 Kč a od 301-500 Kč opět dominují sedmdesátníci nad 

dvěma mladšími subsegmenty, mezi kterými je míra přispění v těchto hodnotách 

obdobná. Obrat nastává u částek nad 500 Kč; příspěvek v této vyšší hodnotě konají 
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výrazně více právě padesátníci a pouze o málo méně i šedesátníci. Naopak sedmdesátníci 

částkami vyššími než 500 a zejména poté vyššími než 1000 Kč téměř nepřispěli.  

 

Zjištění č. 9: Padesátníci a šedesátníci se chtějí více bavit a užívat si než 

sedmdesátníci. 

Touha bavit se a užívat si, jak ve volném čase, tak celkově v životě, je ve starší 

populaci doménou padesátníků, přičemž šedesátníci mají obdobný postoj. Sedmdesátníci 

naopak bavit se a užívat si označují velmi nadprůměrně jako nedůležité a nesmyslné.  

 

Graf 42: „Ve volném čase je pro mne důležité užít si legraci / bavit se.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Padesátníci ze všech tří subsegmentů nejvíce oceňují zábavu a legraci ve volném 

čase, kdy 7,5 % z nich zvolilo možnost určitě ano a 34,1 % zvolilo spíše ano. Šedesátníci 

již o něco méně, ale přesto se stejně jako u padesátníků většina lidí v tomto segmentu 

chce bavit a užívat si. Sedmdesátníci se vedle dvou mladších kohort značně vyjímají v 

tom, že užít si legraci a bavit se je pro ně většinově nedůležité, čímž i významně vynikají 

nad zbytkem populace. 
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Graf 43: „Žiji proto, abych si užil(a).“ 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Výše zmíněný poznatek podtrhují tato data z jiné části výzkumu, kde respondenti 

měli ohodnotit výrok „Žiji proto, abych si užila.“, přičemž všechny subsegmenty starších 

konzumentů s tímto výrokem souhlasí podprůměrně v porovnání s obecnou populací. 

Dva mladší subsegmenty jsou nicméně o dost více pro to, si v životě užívat než 

sedmdesátníci, kteří tento přístup k životu osobně výrazně neuznávají, kdy 21 % z nich 

oproti 8,7 % v obecné populaci zvolilo možnost určitě ne.  

 

Zjištění č. 10: Význam televize v životě značně roste s věkem.  

Ačkoli jsou padesátníci oproti obecné populaci nadprůměrnými diváky televize, 

v rámci starší populace ji sledují nejméně času, nepřikládají jí v životě takový význam a 

nevyužívají jí tolik k vyplnění volného času. Šedesátníci už ve všech těchto aspektech 

vykazují vyšší hodnoty, ale až sedmdesátníci se významně vychylují směrem nahoru jak 

v množství času stráveném u televize, tak tím, jak je pro ně TV v životě nepostradatelná.  
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Graf 44: „Kolik hodin denně strávíte sledováním TV?”, segment 50-59 let 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba  

Padesátníci jsou nad průměrem populace v objemu času stráveném sledováním 

televize, ovšem ve vyšších počtech hodin sledování TV (nad 4 hodiny denně) figurují 

spíše podprůměrně. Největší část z nich (27,8 %) věnuje televiznímu vysílání 2-3 hodiny 

denně. 

 

Graf 45: „Kolik hodin denně strávíte sledováním TV?”, segment 60-69 let 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 
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U šedesátníků už je televizní konzumace poměrně jasněji seskupená. Ačkoli 

největší část respondentů (23,4 %) sleduje TV 3-4 hodiny denně, což je o stupeň více než 

u padesátníků, významně větší množství respondentů zde sleduje TV více než 3-4 hodiny 

denně. V těchto hodnotách se segment 60-69 výrazně odlišuje od obecné populace.  

 

Graf 46: „Kolik hodin denně strávíte sledováním TV?”, segment 70-79 let 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba  

Lidé ve skupině 70-79 let vykazují rozložení konzumace TV do jednotlivých 

časových úseků podobně jako šedesátníci, nicméně s vyšší časovou dotací. To znamená, 

že v segmentu sedmdesátníků je méně příslušníků, kteří by televizi nesledovali vůbec 

nebo minimálně. Naopak sedmdesátníci tráví u TV nejvíce času ze všech sledovaných 

subsegmentů. 

Všechny podkategorie jsou z hlediska času nadprůměrnými sledujícími TV. 

Nicméně každá ze skupin je specifická. Padesátníci sledují TV ze všech skupin nejkratší 

čas a nevybočují extrémně z populačního průměru. Šedesátníci už tráví značně více času 

u TV a oproti průměru populace vynikají na obou stranách škály – méně nesledují televizi, 

a naopak více sledují TV. Sedmdesátníci se pohybují proporčně stejně jako 60-69, ale 

s ještě větší intenzitou. Tyto závěry jsou založeny na konzumaci TV ve všedních dnech. 

O víkendu ale nenastávají výrazné změny. Dva starší segmenty, 60-69 a 70-79 nicméně 

reportují, že o víkendu sledují TV ještě o něco více, tedy 4-5 hodin denně. Odlišnost od 
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populace se nicméně lehce zmírní v důsledku toho, že i obecná populace stráví o víkendu 

u TV více času.   

 

Graf 47: „Televizi sleduji, abych vyplnil(a) volný čas.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba  

Dle odpovědí účelem sledování televize u starší populace bývá vesměs vyplnění 

volného času, ale významné odchylky od obecné populace nejsou pozorovány až na 

odpověď určitě ano, kde nejstarší segment odpovídá ve značně nadprůměrné míře, 

konkrétně se jedná o 24,5 %. Sedmdesátníci tedy znatelně více než další dva segmenty 

využívají televizi jako nástroj k trávení volného času.  
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Graf 48: „Svůj život si dovedu představit bez televize.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Starší populace si v nadprůměrné míře nedokáže představit svůj život bez televize, 

a to ve všech segmentech. Padesátníci ovšem nejvíce ze všech segmentů prohlašují, že si 

svůj život bez televize představit dokáží. U šedesátníků už je tendence nepostradatelnosti 

TV v životě vyšší a více se v tomto podobají sedmdesátníkům, kteří ovšem významně 

vynikají v tom, kolik z nich si určitě nedokáže život bez televize představit, konkrétně je 

to 24,2 % v odpovědi určitě ne.  

 

Zjištění č. 11: Čím starší lidé, tím spíše přijímají reklamní obsah.  

Padesátníci se jeví jako nejvíce rezistentní vůči přijímaní reklamního obsahu, kdy 

jsou nejméně ochotní sledovat reklamní spoty v televizi a také nejméně pročítají zadarmo 

distribuované noviny do schránky. Zároveň rádio nejvíce poslouchají pouze jako kulisu 

a také mají největší nezájem být zařazování do mailingových listů. Tyto zápornější reakce 

na reklamu se u šedesátníků již zmírňují, ale pořád jsou si v tomto přístupu blíže spíše 

s padesátníky. Sedmdesátníci naopak dominují v přístupu, kdy reklamu v TV se zájmem 

sledují. Často také spíše prolistují noviny, které domů dostanou zdarma a nejvíce se 

potenciálně soustředí na obsah rádiového vysílání, tedy nejméně jej poslouchají pouze 

jako kulisu. V neposlední řadě se nejméně brání být součásti mailingových databází, tudíž 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

určitě ano spíše ano ani ano ani ne spíše ne určitě ne

Svůj život si dovedu představit i bez televize.

50-59 let 60-69 let 70-79 let



73 

dostávat maily s případnými komerčními sděleními. Zejména padesátníci a 

sedmdesátníci se tedy v postoji k reklamě a případnému vystavení reklamě značně liší.  

 

Graf 49: „Co nejčastěji uděláte, když v televizi začne běžet reklama?” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Nejběžnější reakce, která následuje při spuštění reklamy v televizním vysílání se 

mezi jednotlivými subsegmenty mírně odlišuje. Skupiny 50-59 a 60-69 nejčastěji přepnou 

na jiný kanál, zatímco 70-79 reklamu nechají běžet, ale nevěnují jí pozornost. Padesátníci 

jsou poté pod průměrem populace ve volbě možnosti se zájmem ji sleduji a reklamu 

sleduji, ale vadí mi, což naznačuje, že se reklamám v TV vyhýbají. Šedesátníci jsou také 

pod průměrem ve volbě se zájmem ji sleduji, ale jsou nadprůměrní v odpovědi reklamu 

sleduji, ale vadí mi, z čehož vyplývá, že reklamu nechají puštěnou spíše než padesátníci. 

Sedmdesátníci jsou podprůměrní ve vyloženě odmítavých reakcích (přepnu na jiný 

televizní kanál, na chvíli si odskočím od televize) a naopak oproti obecné populaci 

vynikají v možnosti reklamu se zájmem sleduji, což afirmuje, že jsou obecně vůči reklamě 

v TV více všímaví a mají o ni větší zájem než předchozí dva segmenty, zejména 

padesátníci. 
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Graf 50: „Noviny, které dostávám domů zdarma, obvykle prolistuji.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

 Starší členové populace mají tendenci prolistovat poštou distribuované tiskové 

materiály, které často slouží právě jako reklamní médium, a to ve větší míře, než je tomu 

v průměrné populaci. Tato tendence s věkem roste, přičemž v segmentu 70-79 je tento 

zvyk výraznější, kde tyto materiály určitě prolistuje 19 % jeho respondentů. 

 

Graf 51: „Rádio poslouchám většinou jako kulisu.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 
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Starší lidé obecně poslouchají rádio převážně jako kulisu v menší míře, než je 

tomu u obecné populace, což naznačuje, že se více soustředí na obsahové sdělení 

rádiového vysílání včetně případné rádiové reklamy. Padesátníci a šedesátníci jej 

nicméně poslouchají více jako kulisu, kdežto sedmdesátníci se odlišují zvýšeným 

množstvím odpovědí spíše ne (17,8 %) a určitě ne (15,7 %), tedy že většinou rádio 

neposlouchají jako kulisu.  

 

Graf 52: „Chci, aby moje jméno nebylo zařazované do mailingových listů.” 

Zdroj: Data – MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015, grafika – 

vlastní tvorba 

Nejfrekventovaněji využívanou formu přímého marketingu na internetu 

představuje zasílání sdělení prostřednictvím e-mailu, tzv. e-mailing.68 Mailingové listy 

tvoří databázi, podle které se marketingové či obchodní sdělení hromadně rozešle, proto 

na ochotě konzumentů být přiřazeni na tyto listy záleží. Padesátníci převyšují průměrnou 

populaci v poměru odpovědí spíše ano (22,3 %) a určitě ano (27,1 %), tedy značně 

nechtějí, a to i vůči dvěma starším segmentům, být zařazování do mailingových seznamů. 

Šedesátníci a sedmdesátníci poté také vynikají v nevoli být součástí těchto seznamů, ale 

pouze mírně, přičemž významně více jsou nadprůměrně zastoupeni v možnosti určitě ne, 

kterou zvolilo 19,2 % šedesátníků a 22,6 % sedmdesátníků, demonstrujíc, že jim nevadí 

                                                 
68  JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014, s. 279 
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zařazení jejich jména do mailingových listů, což může naznačuje jejich menší nezájem o 

reklamní sdělení.  

9. Diskuze  

V rámci výzkumu byl zmapován hodnotový žebříček starších konzumentů, ze 

kterého vyplynulo, že ačkoli je vyznávání hodnot mezi segmenty podobné, míra jejich 

významu se liší. Tento poznatek je pozorovatelný i v dalších aspektech, jelikož právě 

hodnoty se mohou promítat do reálného (nákupního) chování, což zpětně podtrhuje 

důležitost porozumění hodnotám potenciálních spotřebitelů.  

V následném postoji k životu, nákupních charakteristikách a dalších otázkách jsou 

již mezi zkoumanými subsegmenty pozorovatelné rozdíly, kdy se padesátníci na jedné 

straně škály a sedmdesátníci na straně druhé mnohdy významně liší.  

Padesátníci nelpí na tradičních hodnotách vysokou měrou, což se promítá do 

liberálnějších postojů vůči různým společenským jevům. Tento segment je specifický 

tím, že je pro něj nejdůležitější význam atraktivity, přičemž se nejvíce snaží býti sami 

atraktivní. Jedná se o segment, který je nejvíce nakloněn změnám a novinkám a má 

nejpozitivnější vztah k technice a využívání internetu. Ze všech segmentů právě 

padesátníkům nejvíce záleží na úspěchu. Z hlediska financí padesátníci vykazují největší 

důvěru k peněžním institucím a jeví se jako více odvážní se svými penězi skrze tyto 

instituce operovat. Dále jsou v rámci starší populace padesátníci nejochotnější si připlácet 

za kvalitnější produkty. Mají nejraději cestování, přičemž jsou i největší dobrodruzi, kdy 

nejvíce stojí o poznávání nových míst a lidí a vyznačují se pozitivním vztahem 

k cestovním kancelářím. Nejvíce dají na doporučení dovolené svými přáteli. V přispívání 

na charitu se nejeví jako striktně pravidelnými dárci, ale zato přispívají nejvyššími 

částkami. Ve volném čase a životě se chtějí bavit a užívat si. Televizi sledují 

nadprůměrně, ale nepřisuzují jí v životě nepostradatelnost. Ze všech subsegmentů jsou 

nejvíce odmítaví a nevšímaví k reklamnímu obsahu.  

Šedesátníci jsou již ve svém hodnotovém systému a odvozeném vidění světa 

lehce konzervativnější. Význam atraktivity je pro ně již o dost nižší než u padesátníků, 

ale naopak vynikají v tom, jak je pro ně důležité býti upravenými. V přijímání změn a 

novinek již tento segment není tak pozitivní jako padesátníci, ale také není vyloženě 
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odmítavý vůči novinkám. Vztah šedesátníků k technice a technologiím a vybavenost jimi 

je o něco nižší než u padesátníků, ale přesto se stále poměrně výrazně snaží držet krok 

s technikou, disponují počítači a částečnými znalostmi v zacházení s nimi. Úspěch je pro 

šedesátníky méně důležitý než pro padesátníky, ale není pro ně zanedbatelný. Ohledně 

svých financí jsou méně důvěřiví vůči třetím stranám než padesátníci a podobají se 

v tomto ohledu spíše sedmdesátníkům. Tento segment je méně ochotný připlácet si za 

kvalitu zboží, ale nijak výrazně a svým přístupem se podobá spíše padesátníkům. 

K cestování zaujímají kladný vztah, ale jsou o něco méně dobrodružnější než padesátníci. 

Dovolenou rádi sami plánují a nepreferují trávit dovolenou neaktivním způsobem ve větší 

míře než padesátníci. Zároveň o něco méně dají na doporučení přátel při výběru dovolené. 

Čím nad ostatními vynikají je počet příslušníků této skupiny, kteří tvrdí, že rozhodně mají 

dostatek financí, aby si splnili své představy o ideální dovolené. V přispívání na charitu 

jsou šedesátníci podobní přispěvatelé jako padesátníci, kdy vynikají v nepřispívání 

pravidelně, ale zato vyššími částkami. Šedesátníci si v životě chtějí užívat. Tento segment 

zároveň sleduje TV více než padesátníci, ale není v jejich životě tak nepostradatelnou 

jako je pro sedmdesátníky. Postoj k reklamnímu obsahu je u šedesátníků o něco 

vstřícnější než u padesátníků.  

Sedmdesátníci jsou ze zkoumaných segmentů skupinou, která nejvíce vyniká 

v mnoha svých odpovědích. Jedná se o segment, který se jeví prokazatelně 

nejkonzervativnější ve svých hodnotách a názorech na život. Atraktivita je pro ně 

nedůležitá a nejvýznamněji nedbají na svůj vzhled. Sedmdesátníci nejvíce odmítají 

změny a nové věci, což se může výrazně promítat do jejich vztahu k technice a 

technologiím, které neoceňují a nesnaží se s nimi držet krok. Jejich přístup k internetu a 

počítači je rovněž značně rezervovanější než u předchozích dvou segmentů. K internetu 

mohou chovat nedůvěru a neoceňují jej jako informační médium. S počítačem většina 

neumí pracovat. Ze všech subsegmentů výrazně nejméně usilují o úspěch. Nadprůměrně 

nechtějí ukládat peníze v bance a brát si půjčky, což může vypovídat o jejich nízké důvěře 

v bankovní instituce. Jsou nejméně ochotni připlácet si za kvalitnější zboží. 

Sedmdesátníci jsou segmentem, který spíše nerad cestuje a na případné dovolené nechce 

poznávat nová místa a lidi. Svou dovolenou ovšem nejvíce odmítají trávit neaktivně. 

Vyznačují se největší skepsí ke službám cestovních kanceláří. Zároveň na ně při výběru 

dovolené nemají vliv přátelé a známí. Na charitu přispívají spíše než mladší segmenty, 
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ale nižšími částkami. Užívat si pro ně není smyslem života a bavit se ve volném čase je 

pro ně nadprůměrně nedůležité. Jsou to z hlediska počtu hodin nadšení diváci televize a 

je pro ně ze všech segmentů nejvíce nepostradatelnou součástí života. Zároveň projevují 

největší zájem o reklamu.  

Jelikož bylo zjištěno, že se subsegmenty v mnohých otázkách vzájemně liší, 

mohly by tudíž býti z hlediska klasifikace VALS zařazeni do různých jejích kategorií – 

konzumentských typů. VALS tvrdí, že nejstarší konzumenti spadají do kategorie Přeživší 

a zjištěné poznatky jsou s tímto tvrzením v souladu. Sedmdesátníci totiž charakteristiky 

této kategorie splňují – jsou nadšenými sledujícími TV, jsou spořiví, opatrní a vyhýbají 

se riskování, sporadicky využívají internet a nalézají komfort v rutině, známých lidech a 

místech. Šedesátníci by ovšem již do této kategorie plně nespadali, přičemž některé prvky 

mohou mít ale totožné. Padesátníci charakteristikám této kategorie již rozhodně 

neodpovídají. Padesátníci a šedesátníci, kteří si jsou vzájemně podobnější, nespadají do 

konkrétní jedné z VALS kategorií, ale mohli by býti kombinaci kategorií Myslitelé a 

Důvěřiví s příměsí charakteristik skupiny Inovátoři, zejména u padesátníků. Samozřejmě 

se jedná o model vytvořený tak, aby odpovídal americké společnosti a trhu, tudíž je 

logické, že aktuální česká starší populace není s tímto modelem plně konvertibilní, přesto 

ale zejména u sedmdesátníků může tento model a jeho teorie sloužit jako vhodná 

segmentační pomůcka.  

Nicméně, ve valné většině zkoumaných otázek jsou si šedesátníci výrazně 

podobnější s padesátníky než s nejstarším segmentem, sedmdesátníky. Spojení těchto 

dvou subsegmentů se tedy ve většině případů jeví jako prospěšné, jelikož jimi tvořená 

společná skupina představuje početný, jasně vyčíslitelný segment, jehož příslušníci 

budou na marketingový mix nejspíše reagovat podobně a zároveň jsou komunikací dobře 

dosažitelní, čímž splňují kritéria vhodného segmentu k zacílení.  

Při celkovém zhodnocení specifik a rozdílností jednotlivých subsegmentů se 

vybízí závěr, že tato specifika mohou být značně podmíněna životními situacemi, 

v jakých se příslušníci jednotlivých subsegmentů nachází. Uvědomění si a zmapování, 

jak tyto fáze ovlivňují konzumenty, spadá pod segmentační přístup životního vývoje 

zákazníka. V tomto konkrétním případě, se jednotlivé zkoumané subsegmenty starší 

populace mohou ve své aktuální životní fázi diametrálně odlišovat. Padesátníci jsou 
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většinou stále v pracovním procesu, kolikrát na vrcholu své kariéry, kdy jejich mzdy 

dosahují mnohdy nejvyšších hodnot. Jelikož ale padesátníci oproti dalším skupinám v 

dnešní době více podporují své rodiny, na vysněná přání (např. v případě ideální 

dovolené) tak nemusí zbývat prostředky. U šedesátníku většinou dochází k přesunu z 

kariérního života do penze, kdy pravděpodobně mají stále našetřeno z ekonomicky 

aktivního období a jsou oproštěni od finanční podpory svých rodin, což může 

zapříčiňovat jejich vyšší materiální jistotu (např. v otázce dovolené nejvíce reportují 

dostatek prostředků na ideální dovolenou). Sedmdesátníci jsou poté většinou již delší 

dobu výdělečně nečinní, čímž se jejich úspory mohly za dobu v penzi ztenčit, což se může 

projevit např. ve větší neochotě připlácet za kvalitní zboží, která byla vypozorována. 

Analýza toho, v jaké fázi životního vývoje se příslušníci potenciálního cílového trhu 

nachází, tak může marketérům významně dopomoci k lepšímu porozumění těmto 

skupinám a usnadnit práci při segmentačním procesu.  

V neposlední řadě, jelikož se starší lidé mnohdy cítí býti mladšími, než jakými 

skutečně jsou, čímž může jejich konzumentské chování být výrazně ovlivněno, prvek 

subjektivního věku by mohl být vhodný doplňkem výzkumu MML-TGI. V rámci 

efektivnější psychografické segmentace by proto zařazení tohoto bodu do výzkumu 

v sebehodnotící části dotazníků mohlo podat lepší obraz o tom, do jaké kategorie by se 

sami respondenti zařadili, což by opět mohlo vést k preciznějšímu chápání segmentů.  

Závěr 

Tato bakalářská práce se věnovala problematice segmentace starší populace, která 

aktuálně a zejména do budoucna skýtá značný potenciál, přičemž efektivní, správně 

provedená segmentace je klíčem k vytvoření úspěšné marketingové strategie. Práce ve 

své teoretické části představila nejprve nejzákladnější marketingové termíny, které se 

segmentací souvisí. Největší důraz byl ovšem kladen právě na téma segmentace, která 

byla objasněna na pestrém teoretickém základě. Byly představeny klíčové přístupy 

k segmentaci trhu a tradiční i méně tradiční segmentační proměnné, přičemž byla 

zdůrazněna vhodnost jejich kombinování. V práci rovněž byla představena aktuální 

témata v tomto odvětví, ze kterých vyplynulo, že potřeba revitalizace segmentace na 

základě pouhého věku není v akademickém marketingovém diskurzu novou záležitostí, 

ale stále ještě vyžaduje hlubší akademické zpracování podpořené praktickým výzkumem, 
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a to zejména ve starší populaci, kde je tento výzkum nedostatečný. Segmentace byla 

nakonec zařazena do kontextu s dalšími prvky, targetingem a positioningem, s kterými 

dohromady tvoří přístup STP. Přehled strategického procesu segmentace včetně jejích 

aktuálních trendů byl tedy komplexně pokryt, což bylo cílem teoretické části práce.  

Praktická část se již zaměřila konkrétně na starší populaci s využitím rozsáhlých 

dat z největšího výzkumu mediálního a nákupního chování v ČR, MML-TGI. Zde bylo 

pracováno s předpokladem, že segmentační dělení na základě věku není nejvhodnější 

metodou, jelikož příslušníci starší populace nejsou totožní, jak je k nim často tímto stylem 

stereotypně přistupováno. Cílem bylo zmapovat osobnostní a konzumentské 

charakteristiky starší populace a definovat určité jednotnější kohorty se společnými 

prvky. Tak bylo učiněno skrze analýzu dat a interpretaci v rámci čtyř tematicky 

rozdílných kategorií, přičemž celková starší populace byla rozdělena na tři subsegmenty 

– padesátníky, šedesátníky a sedmdesátníky, kteří byli zkoumáni zvlášť a vzájemně 

porovnáni.  Práce s daty z MML-TGI byla velmi zajímavou a podnětnou zejména díky 

diverzifikaci zkoumaných témat a reprezentativnímu vzorku respondentů.  

V neposlední řadě výzkum přinesl i podnětné poznatky o starší populaci. Ukázalo 

se, že starší konzumenti se neliší významně ve svých hodnotách, ale intenzita jejich 

vyznávání již může způsobit značné rozdíly v postojích a chování lidí. Segment 

padesátníků se projevil jako poměrně liberální a moderní době přizpůsobivá skupina, 

přičemž si ve většině témat byli blízko s šedesátníky. Tyto dvě kohorty by tudíž v rámci 

segmentace mohly být shrnuty pod jednu kohortu z hlediska následného marketingového 

cílení, a to s příslibem smysluplného segmentu zákazníků s vysokým potenciálem. Bylo 

zjištěno, že sedmdesátníci již mnohdy odpovídají stereotypům, s kterými ke starším lidem 

společnost a marketéři často přistupují, a když mezi subsegmenty vznikaly nějaké 

významnější rozdíly, byli to právě sedmdesátníci, kteří se odlišovali nejvíce. V rámci 

konkrétních výsledků výzkumu bylo prezentováno 11 klíčových zjištění vypovídajících 

o charakteristikách jednotlivých subsegmentů a zejména rozdílů mezi nimi. Byla 

představena zjištění týkající se hodnot, životního stylu či nákupního chování, přičemž 

byly aplikovány psychografické a behaviorální segmentační přístupy. Tato zjištění 

potvrdila předpoklad, že mezi jednotlivými skupinami v obecné starší populaci existují 

mnohdy značné rozdíly. Výzkumný cíl byl tudíž naplněn. V následné diskuzi byly 

nakonec shrnuty profily jednotlivých zkoumaných subsegmentů a uvedeny doplňující 
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souvislosti, jako například propojení s klasifikací modelu VALS či segmentací na základě 

životního vývoje. V případném dalším výzkumu by autorka doporučovala zaměřit se na 

segmentaci výhradně v určitém odvětví (např. oblasti cestovní ruchu či technologií 

obsahují vysoké množství podnětných dat) a analyzovat konzumenty vzhledem k těmto 

tématům více do hloubky.  

Summary 

This bachelor thesis dealt with the issue of segmentation of the older population, 

considering that efficient, properly executed segmentation is the key to creating a 

successful marketing strategy. In its theoretical part, the work firstly introduced basic 

marketing terms that are related to segmentation. The greatest emphasis, however, was 

on the topic of segmentation, which was described on a varied theoretical basis. Key 

approaches to market segmentation and both traditional and less traditional segmentation 

variables were introduced, highlighting the efficiency of combining them. The work also 

featured current topics in this field, which showed that the need for a revitalization of age-

based segmentation approach is not a new issue in academic marketing discourse but still 

requires deeper academic development supported by practical research, especially within 

the segment of older population where this research is inadequate. Segmentation was 

eventually incorporated into the frame with additional elements – targeting and 

positioning, which altogether constitute the STP approach. The overview of the strategic 

segmentation process, including its current trends, was comprehensively covered, 

therefore the goal of the theoretical part was met. 

The practical part focused specifically on the elderly population using extensive 

data from the largest media and shopping behavior research in the Czech Republic, MML-

TGI. Here it was operated with the assumption that segmentation division by age is not 

the most appropriate method since the members of the older population are not the same 

as they are often stereotyped in this style. The aim was to map the personalities and 

consumer characteristics of the elderly population and to define some more cohesive 

cohorts. This was done through data analysis and interpretation within four thematically 

different categories, with the overall elderly population divided into three sub-segments 

– people in their 50s, 60s and 70s, which were examined separately and compared to each 

other. Working with data from MML-TGI was greatly interesting and stimulating, 
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especially due to the diversification of the topics studied and due to a representative 

sample of respondents. 

Most importantly, the research has also brought meaningful insights into the older 

population. It turned out that older consumers do not differ significantly in their values, 

but the intensity of their attachment to these values can cause significant differences in 

attitudes and behavior of people. The segment of the 50s appeared to be a relatively liberal 

and modern age adaptable group, whilst in most cases they were fairly similar to people 

in their 60s. These two segments could therefore be summed up under one cohort in terms 

of potential marketing targeting, promising a meaningful segment of high potential 

customers. It was found that people in their 70s often matched with the stereotypes that 

society and marketers often connect with elderly people. Additionally, when there were 

certain significant differences between the sub-segments, it was people in their 70s who 

deviated the most. Within the framework of specific results of the research, several key 

findings were presented showing the characteristics of individual sub-segments and, in 

particular, the differences between them. Values, lifestyle, or purchasing behavior 

findings were introduced, with psychographic and behavioral segmentation approaches 

being applied. These findings confirmed the assumption that there are often significant 

differences between distinct groups in the general elderly population. The research goal 

was fulfilled. In the final discussion, the profiles of each researched sub-segments were 

summarized and additional contexts, such as interconnection with the VALS 

classification or life-development based segmentation, were presented. In any further 

research, the author would recommend focusing on segmentation exclusively in a 

particular industry (for example, tourism or technology have a high amount of high 

potential data) and analyzing consumers more in-depth.  

  



83 

 

Použitá literatura 

FILL, Chris. Simply Marketing Communications. London: Pearson Education, 2006. 

ISBN 0273704052. 

HALADA, Jan, ed. Marketingová komunikace a public relations: výklad pojmů a teorie 

oboru. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 978-

80-246-3075-5. 

HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2. aktualiz. vyd. 

Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-485-4. 

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. 4., rozš. vyd. 

Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-262-0200-4.  

HESKOVÁ, Marie a Peter ŠTARCHOŇ. Marketingová komunikace a moderní trendy v 

marketingu. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1520-5. 

JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing: strategie a trendy. 2., rozš. vyd. Praha: 

Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4670-8. 

JANOUCH, Viktor. Internetový marketing. 2. vyd. V Brně: Computer Press, 2014. ISBN 

978-80-251-4311-7. 

KARLÍČEK, Miroslav a Petr KRÁL. Marketingová komunikace: jak komunikovat na 

našem trhu. Praha: Grada, 2011. s. 9. ISBN 978-80-247-3541-2. 

KOTLER, Philip. a Gary ARMSTRONG. Principles of marketing. 8th ed. Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall, c1999. ISBN 9780139570025. 

KOTLER, Philip. Marketing management. 10. rozš. vyd. Praha: Grada, c2001. 

Profesionál. ISBN 80-247-0016-6. 

KOTLER, Philip a Gary ARMSTRONG. Marketing. Praha: Grada, c2004. ISBN 978-80-

247-0513-2. 

KOTLER, Philip a Fernando TRÍAS DE BES MINGOT. Inovativní marketing: jak 

kreativním myšlením vítězit u zákazníků. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0921-x. 



84 

KOTLER, Philip. Moderní marketing: 4. evropské vydání. Praha: Grada, 2007. s. 70. 

ISBN 978-80-247-1545-2. 

KOZEL, Roman. Moderní marketingový výzkum: nové trendy, kvantitativní a kvalitativní 

metody a techniky, průběh a organizace, aplikace v praxi, přínosy a možnosti. Praha: 

Grada, 2006. Expert (Grada). ISBN 80-247-0966-X.  

LOUDON, David L. a Albert J. DELLA BITTA. Consumer Behavior: Concepts and 

Applications. 4. New York: McGraw-Hill, 1993. ISBN 978-0070387676. 

MASTERSON, Rosalind, Nichola PHILLIPS a David PICKTON. Marketing: An 

Introduction. 4th ed. London: Sage, 2017. ISBN 978-1-47397-584-2. 

MCCARTHY, E. Jerome a William D. PERREAULT. Basic marketing: a managerial 

approach. 10. ed. Homewood: Irwin, 1990. ISBN 0-256-06865-8. 

NOVÝ, Ivan a Alois SURYNEK. Sociologie pro ekonomy a manažery. 2., přeprac. a rozš. 

vyd. Praha: Grada, 2006. Manažer. ISBN 80-247-1705-0. 

PELSMACKER, Patrick de, Maggie GEUENS a Joeri van den BERGH. Marketingová 

komunikace. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0254-1. 

PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha: 

Grada, 2010. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8. 

SOLOMON, Michael R., Greg W. MARSHALL a Elnora W. STUART. Marketing 

očima světových marketing manažerů. Brno: Computer Press, c2006. Business books 

(Computer Press). ISBN 80-251-1273-X. 

SURYNEK, Alois. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. 

ISBN 80-7261-038-4. 

TROUT, J., RIVKIN S., Odliš se nebo zemři: Jak si zajistit úspěch na trhu jedinečností 

své nabídky. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1301-2. 

VIDOVIĆOVÁ, Lucie. Stárnutí, věk a diskriminace – nové souvislosti. Brno: 

Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2008. s. 5. ISBN 978-80-210-

4627-6 

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. Praha: Grada, 2009. Manažer. S. 

39. ISBN 978-80-247-2049-4. 



85 

Zdroj zkoumaných dat 

MEDIAN, Market & Media & Lifestyle – TGI, 1. kvartál 2015 až 4. kvartál 2015 

Elektronické zdroje 

About Us | TGI. Welcome to TGI | TGI [online]. [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

http://www.tgi.co.za/company 

BARAK, Benny a Leon G. SCHIFFMAN. Cognitive Age: a Nonchronological Age 

Variable. In: Advances in Consumer Research Volume 08, eds. Kent B. Monroe, Ann 

Abor: Association for Consumer Research [online]. Duluth, 1981, s. 602-606 [cit. 2018-

03-20]. Dostupné z: http://www.acrwebsite.org/search/view-conference-

proceedings.aspx?Id=5867 

BARUSCH, S. Amada. The Aging Tsunami: Time for a New Metaphor? In: Journal of 

Gerontological Social Work [online]. 56:3, 181-184, [cit. 2018-03-05] ISSN: 0163-4372. 

Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01634372.2013.787348 

Business To Consumer (B To C). Investopedia – Sharper Insight. Smarter Investing. 

[online]. Copyright © 2018, Investopedia, LLC. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://www.investopedia.com/terms/b/btoc.asp 

DAMM, Raphael a Carlos, RODRÍGUEZ MONROY. A review of the customer lifetime 

value as a customer profitability measure in the context of customer relationship 

management. In: Intangible Capital [online]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid, 

2011, s. 261-279 [cit. 2018-03-16]. ISSN 1697-9818. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/11305/raphael%20damm.pdf 

Definition of Marketing. American Marketing Association [online]. [cit. 2018-03-05]. 

Dostupné z: https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 

DU, Rex Y. a Wagner A. KAMAKURA. Household Lifecycles and Lifestyle in the United 

States. In: Journal of Marketing Research [online]. Ed. 43. American Marketing 

Association, 2006, s. 121-132 [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

http://journals.ama.org/doi/abs/10.1509/jmkr.43.1.121?code=amma-site 



86 

Geodemographic Segmentation. In: Oxford Reference [online]. Oxford: Oxford 

University Press [cit. 2018-03-13]. Dostupné z: 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095848381 

LYNN, Michael. Segmenting and Targeting Your Market: Strategies and Limitations. In: 

The Cornell School of Hotel Administration on hospitality: Cutting edge thinking and 

practice [online]. Hoboken, NJ: Wiley, s. 353-369 [cit. 2018-03-12] Dostupné z: 

https://scholarship.sha.cornell.edu/articles/243/https://scholarship.sha.cornell.edu/cgi/vi

ewcontent.cgi?referer=http://scholar.google.cz/&httpsredir=1&article=1238&context=a

rticles 

LUMPKIN, James R. Shopping Orientation Segmentation of the Elderly Consumer. In: 

Journal of the Academy of Marketing Science [online]. Baylor University, 1985, s. 271-

289 [cit. 2018-03-13]. ISSN 1552-7824. Dostupné z: 

http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/009207038501300207 

Market. Investopedia – Sharper Insight. Smarter Investing. [online]. Copyright © 2018, 

Investopedia, LLC. [cit. 4.3.2018]. Dostupné z: 

https://www.investopedia.com/terms/m/market.asp příspěvek na webu 

Marketingová komunikace ke generaci 55+. Ano nebo ne? Ogilvy & Mather. [online]. 

Praha, listopad 2009 [cit. 2018-03-02]. Dostupné z: 

https://www.ogilvy.cz/cs/novinky/studie-2009-marketingova-komunikace-ke-generaci-

55-ano-nebo-ne 

Marketing to the Over-55s - UK - 2017: Consumer market research report | Mintel.com. 

Market Research Reports & Industry Analyses | Mintel [online]. Copyright © 2018 

Mintel Group Ltd [cit. 2018-03-20]. Dostupné z: https://store.mintel.com/marketing-to-

the-over-55s-uk-august-2017 

British Lifestyles: Preparing for Change - UK - May 2017 Consumer market research 

report | Mintel.com. Market Research Reports & Industry Analyses | Mintel [online]. [cit. 

2018-03-20]. Dostupné z: http://academic.mintel.com/display/792695/# 

MML-TGI | MEDIAN, s.r.o. [online]. Copyright © 2006 MEDIAN, s.r.o. [cit. 2018-03-

20]. Dostupné z: http://www.median.eu/cs/mml-tgi/ 



87 

RIGOPOULOU, Irini D., Rodoula H. TSIOTSOU a John D. KEHAGIAS. Shopping 

orientation-defined segments based on store-choice criteria and satisfaction: an 

empirical investigation. In: Journal of Marketing Management [online]. Vol. 24, No. 9-

10. 2008, s. 979-995 [cit. 2018-03-15]. ISSN 0267-257X. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/247495110_Shopping_orientation-

defined_segments_based_on_store-

choice_criteria_and_satisfaction_An_empirical_investigation 

SOCHOR, Jan. Mládí nevynáší. Byznys v budoucnu potáhnou senioři. In: lidovky.cz 

[online]. 2016 [cit. 2018-03-27]. Dostupné z: http://ceskapozice.lidovky.cz/mladi-

nevynasi-byznys-v-budoucnu-potahnou-seniori-f8l-

/tema.aspx?c=A160304_105006_pozice-tema_houd 

Stárnutí se nevyhneme | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online]. [cit. 2018-03-01] 

Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/ea002b5947 

TOWLE, Jeffrey G. TOWLE a MARTIN, Jr., Claude R. The Elderly Consumer: One 

Segment Or Many? In: Advances in Consumer Research Volume 03, eds. Beverlee B. 

Anderson, Cincinnati. [online]. Duluth: Association for Consumer Research, 1976, s. 

463-468. [cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

http://acrwebsite.org/volumes/9217/volumes/v03/NA-03 

TYNAN, A. Carolyne a Jennifer DRAYTON. Market Segmentation. In: The Journal of 

Marketing Management [online]. 1987, s. 301-335 [cit. 2018-03-07]. ISSN 1472-1376. 

Dostupné z: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0267257X.1987.9964020 

VALS™ Types | SBI. Home | Strategic Business Insights (SBI) [online]. [cit. 2018-03-

13]. Dostupné z: http://www.strategicbusinessinsights.com/vals/ustypes.shtml 

VALENTOVÁ, Tereza Bc. Současná rodina a její proměna v čase [online]. Zlín, 2009 

[cit. 2018-03-15]. Dostupné z: 

http://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/7980/valentov%C3%A1_2009_dp.pdf?se

quence=1. Diplomová práce. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních 

studií. 

VAN DER ZANDEN, Lotte D. T., Ellen VAN KLEEF, René A. DE WIJK a Hans C. M. 

VAN TRIJP. Understanding heterogeneity among elderly consumers: an evaluation of 



88 

segmentation approaches in the functional food market. In: Nutrition Research Reviews 

[online]. Wageningen University, 2014, s. 159-171 [cit. 2018-04-15]. DOI: 

10.1017/S0954422414000092. Dostupné z: 

https://pdfs.semanticscholar.org/f3ac/1c7f27a652d646a37b7f6c83f5a8d95a8bb5.pdf 

Věkové složení obyvatelstva - 2016 | ČSÚ. Český statistický úřad | ČSÚ [online] 2017-

04-28 [cit. 2018-03-01] Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/vekove-slozeni-

obyvatelstva-2016 

WELLS, William D. a George GUBAR. Life Cycle Concept in Marketing Research. In: 

Journal of Marketing Research [online]. American Marketing Association, 1966, s. 355-

363 [cit. 2018-03-10]. Dostupné z: http://www.jstor.org/stable/3149851 

 

  



89 

Teze práce 

  



90 

 

  



91 

 

  



92 

  



93 

Seznam ilustrací 

Grafika č. 1: Model VALS  

Grafika č. 2: Slova a fráze, které lidé nad 55 užívají k popisu sama sebe, dle věku  

Graf č. 1: Porovnání důležitosti hodnot mezi jednotlivými skupinami 

Graf č. 2: „Je důležité respektovat tradiční hodnoty a zvyky.“ 

Graf č. 3: „Ženino místo je domácnost.“ 

Graf č. 4: „Homosexualita je pro mne něco nepochopitelného.“ 

Graf č. 5: „Správnou výchovu dětí může zabezpečit pouze úplná rodina.“ 

Graf č. 6: „Partnerské vztahy by neměly být brány příliš vážně.“ 

Graf č. 7: „Je pro Vás v životě důležité být atraktivní?“ 

Graf č. 8: „Chtěl(a) bych vypadat lépe než doposud.“ 

Graf 9: „Svým vzhledem chci vyniknout, být krásný(á).“ 

Graf č. 10: „Většinu času zkouším zhubnout.“ 

Graf č. 11 „Vždy se snažím být upravený(á)/učesaný(á).“ 

Graf č. 12: „Sleduji módní trendy.“ 

Graf č. 13: „Je důležité udržet si mladistvý vzhled.“ 

Graf č.14: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, segment 50-59 let 

Graf č. 15: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, segment 60-69 let 

Graf č. 16: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, segment 70-79 let 

Graf č. 17: „Jak jste otevřeni novinkám a změnám?“, porovnání jednotlivých segmentů 

Graf č. 18: „Máte možnost připojit se ve Vaší domácnosti na internet?“ 

Graf č. 19: „Internet mi umožňuje lépe pochopit výhody produktů nebo značky.“ 

Graf č. 20: „Máte ve Vaší domácnosti počítač?“ 

Graf č. 21: „Jaké jsou Vaše znalosti práce s počítačem?“ 

Graf č. 22: „Je pro mě obtížné představit si svůj život bez moderní techniky.“ 



94 

Graf č. 23: „Snažím se držet krok s vývojem techniky.“ 

Graf č. 24: „Je důležité, aby byla moje domácnost vybavena nejmodernější technologií.“ 

Graf č. 25: „Usilujete v živote o úspěch?“ 

Graf č. 26: „Peníze ukládám raději doma než v bance.“ 

Graf č. 27: „Bojím se brát si půjčky.“ 

Graf č. 28: „Snažím se vyvarovat dluhů.“ 

Graf č. 29: „Za kvalitní zboží jsem ochoten zaplatit více.“ 

Graf č. 30: „Má smysl platit víc za organické (bio) potraviny.“ 

Graf č. 31: „Raději koupím dražší, ale kvalitnější oblečení.“ 

Graf č. 32: „Velmi rád(a) cestuji.“ 

Graf č. 33: „Rád(a) cestuji do zahraničí.“ 

Graf č. 34: „Plánování dovolené mě velmi baví.“ 

Graf č. 35: „Cestovní kanceláře poskytují kvalitní a spolehlivé služby.“ 

Graf č. 36: „Snažím se jezdit na dovolenou pokaždé někam jinam.” 

Graf č. 37: „O dovolené chci poznávat nová místa, nové lidi.” 

Graf č. 38: „O dovolené chci pouze jíst/pít a opalovat se.” 

Graf č. 39: „Na výběr mé dovolené mají vliv doporučení mých přátel/známých.” 

Graf č. 40: „Mám dostatek peněz na to, abych si mohl(a) splnit ideální představy o 

dovolené.” 

Graf č. 41: „Jakou částku jste přispěl(a) na charitu v posledním měsíci?” 

Graf č. 42: „Ve volném čase je pro mne důležité užít si legraci / bavit se.” 

Graf č. 43: „Žiji proto, abych si užil(a).“ 

Graf č. 44: „Kolik hodin denně strávíte sledováním TV?”, segment 50-59 let 

Graf č. 45: „Kolik hodin denně strávíte sledováním TV?”, segment 60-69 let 

Graf č. 46: „Kolik hodin denně strávíte sledováním TV?”, segment 70-79 let 
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Graf č. 47: „Televizi sleduji, abych vyplnil(a) volný čas.” 

Graf č. 48: „Svůj život si dovedu představit bez televize.” 

Graf č. 49: „Co nejčastěji uděláte, když v televizi začne běžet reklama?” 

Graf č. 50: „Noviny, které dostávám domů zdarma, obvykle prolistuji.” 

Graf č. 51: „Rádio poslouchám většinou jako kulisu.” 

Graf č. 52: „Chci, aby moje jméno nebylo zařazované do mailingových listů.” 

 

 


