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1 Úvod 

Nedílnou součástí každodenního života a uspokojování základních lidských potřeb 

je stravování. Důležitou roli v oblasti stravování pak hraje výběr kvalitních surovin, které 

obsahují základní živiny, jako jsou bílkoviny, tuky a sacharidy, a jejichž součástí není žádné, 

či pouze minimální množství emulgátorů a jiných přísad, nevhodných pro lidský organismus. 

Nabídka surovin a potravin je neustále rozšiřována, a proto si lidé mohou vybrat 

z různých druhů kvalitních potravin. Potraviny jsou obecně rozdělovány na potraviny 

rostlinného, živočišného, nerostného a smíšeného původu. Obdobně lze dělit i zdravé 

potraviny. Základními produkty zdravé stravy jsou: vločky, speciální obiloviny 

jako grahamové mouky, konopné těstoviny, speciální pečivo, bezlepkové produkty, diabetické 

potraviny, ovocné a zeleninové šťávy, jakékoliv biopotraviny a další produkty. 

Zákazníci mohou jednotlivé výrobky spadající do zdravé stravy zakoupit 

v  prodejnách se zdravou výživou, ve kterých se lidem dostane i odborné pomoci při výběru 

surovin. Ve specializovaných prodejnách si mohou zákazníci prostřednictvím výživových 

poradců nechat sestavit speciální jídelníček, který bude vyhovovat jejich zažívání. Poradci 

také pomohou obézním lidem zhubnout nebo zákazníkům poradí jak se stravovat tak, 

aby se cítili lépe. Nabídka specializovaných obchodů je obohacena i o výrobky, které nejsou 

obvykle k dostání v hypermarketech a supermarketech.  

I přes varování výživových poradců, doktorů a dalších specialistů na výživu, jsou více 

nakupovány klasické suroviny. Rozhodující při výběru potravin bývá obvykle cena, 

která je hlavně v období ekonomické recese stále více zohledňována téměř všemi 

společenskými vrstvami. Obecně jsou zdravé výrobky (biopotraviny a ostatní potraviny 

spadající do sekce zdravé stravy) dražší než klasické produkty. Malý zájem o zdravé výrobky 

je podpořen i nedostatečnou informovaností ze strany médií a prodejnami se zdravou stravou. 

[10] 

Cílem této práce je zjistit postoje zákazníků k výrobkům zdravé výživy a vytvořit 

jejich typologii. Dále bude zjištěno, kde nejčastěji hledají informace o produktech, jak často 

nakupují zdravé potraviny, kde je nakupují a také kolik za ně utratí.  
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2 Charakteristika prostředí trhu se zdravou výživou 

Jídlo obecně tvoří jednu ze základních potřeb, které musí člověk denně uspokojovat. 

Bez jídla by člověk nemohl fungovat. Již ve starověkém Římě hlásali lidé zásadu „nežijeme 

proto, abychom jedli, ale jíme proto, abychom žili“. Prioritou každého jedince by měla být 

konzumace takové stravy, která je bohatá na vitamíny a další životu prospěšné látky. [14] 

Aby bylo tělo celkově v rovnováze a zdravé, musí člověk kromě konzumace zdravé 

stravy pravidelně cvičit, omezit pití alkoholu a lépe zvládat stresové situace. Další složkou, 

která ovlivňuje zdraví jedinců, jsou i geny, které určují náchylnost člověka na nemoci apod. 

[10]  

V diplomové práci jsou použity termíny jako zdravá strava, zdravá výživa a zdravé 

potraviny. Tyto termíny označují celkově výrobky, nacházející se na trhu se zdravou stravou.  

2.1 Charakteristika zdravých potravin 

Zdrojem energie a živin lidského organismu jsou potraviny, které se nejčastěji dělí 

na potraviny rostlinného, živočišného, nerostného a smíšeného původu. Obdobně se mohou 

dělit i potraviny, které jsou nabízeny v prodejnách se zdravou výživou a dalších prodejnách. 

[10] 

2.1.1 Potraviny a potravinové suroviny rostlinného původu 

Do této kategorie potravin spadají obiloviny, luštěniny, olejniny, cukr, čerstvé 

a zpracované ovoce a zelenina, brambory a další okopaniny, houby, čaj, káva, kakao, 

čokoláda, koření a další ochucovadla. [10] 

Mezi nejvýznamnější obiloviny patří pšenice, žito, oves, ječmen, rýže a kukuřice. 

Z obilovin se vyrábí různé produkty jako mouka, těstoviny, vločky a mnoho dalších produktů. 

Z hlediska zdravé výživy je doporučováno snížit celkovou spotřebu mouky či konzumovat 

speciální druhy muk. Průměrná spotřeba mouky za období 2004 až 2012 činí dle údajů 

zveřejněných českým statistickým úřadem 110,8 kg na osobu. [10, 33] 

Je tedy patrné, že ačkoli odborníci doporučují snížení spotřeby mouky, konzumace 

této suroviny na území ČR je stále vysoká, a to i přes snížení spotřeby chleba, jakožto 
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nejznámějšího výrobku z mouky (v roce 2004 činila spotřeba chleba 53,3 kg na osobu, což je 

o 12 kg méně než v roce 2012). Dalším významným výrobkem z mouky jsou těstoviny. Právě 

těstoviny tvoří důležitou složku v prodejnách se zdravou výživou, kde mohou zákazníci 

koupit výrobky jako pšeničné nudle či grahamové špagety a další výrobky, které nejsou běžně 

k dostání v klasických prodejnách. [10, 33] 

Luštěniny jsou zralá a suchá semena luskovin. Nejvíce konzumované luštěniny 

v České republice jsou hrách, fazole a čočka. V roce 2012 činila průměrná spotřeba hrachu 

na osobu 1,2 kg, spotřeba fazolí 0,8 kg a spotřeba čočky na osobu 0,5 kg. Dále zde patří 

i arašídy, sója, cizrna (římský hrách) a vigna (fazole mungo). [10, 33] 

Některé výrobky z luštěnin, s výjimkou sóji, se na trhu vyskytují velmi omezeně. 

Ze sójových výrobků je v nespecializovaných obchodech možné najít sójové texturované 

výrobky (nesprávně nazývané sójové maso), sójovou mouku a sójové nápoje. Více druhů 

výrobků může spotřebitel koupit pouze ve specializovaných obchodech, zaměřených 

na zdravou výživu. [10] 

Nejvíce konzumovaným olejnatým semenem v roce 2012 byl mák (0,4 kg na osobu). 

Roste rovněž i konzumace sezamu, lněných semínek, slunečnicových semínek, dýňových 

a hořčičných semínek, a dalších surovin tohoto typu. Většinu produktů mohou spotřebitelé 

zakoupit výhradně ve specializovaných obchodech. [10, 33] 

Své uplatnění si ve společnosti našly i oleje. Spotřeba tuků (výrobků) v ČR zůstává 

od 60. let relativně konstantní, pouze se změnila skladba. Nepatrně se zvýšila spotřeba másla 

(5,2 kg na osobu za rok 2012) a stoupla spotřeba rostlinných tuků a olejů (16,2 kg na osobu 

za rok 2012). [10, 33] 

Dle zákona o potravinách je cukr pouze sacharóza, tedy cukr řepný a třtinový. Obecně 

se doporučuje snížit konzumaci cukru, neboť právě cukr podporuje například vznik zubního 

kazu. Více preferovaným druhem cukru se stává přírodní cukr, označovaný jako hnědý cukr, 

který obsahuje více minerálních látek. V nabídce specializovaných prodejen jsou i jiné cukry 

jako palmový apod. Spotřeba cukru v roce 2012, jakožto výrobku, se snížila oproti roku 2004 

o 8,1 kg, tedy na 34,5 kg na osobu. [10, 33] 

Světově známý výrobek rostlinného původu, který slouží k přípravě nápoje je čaj, 

který se obecně dělí na pravý, bylinný a ovocný. Spotřeba čajů je od roku 2004 do roku 2012 
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dle údajů zveřejněných českým statistickým úřadem konstantní, zvýšila se však nabídka 

jednotlivých typů čajů. [10, 33] 

Průměrně vypije každý obyvatel České republiky 200 g kávy za rok. Obecně 

je známo, že konzumací tohoto nápoje dochází k odvodňování tekutin z těla, proto by měl 

člověk dbát na správné doplňování tekutin. Káva nemusí být vždy vyráběna pouze ze semen 

kávovníků. Často se konzumuje i káva vyrobená z různých druhů obilovin, luštěnin, kořenů 

čekanky, fíků a cukrové řepy. Zvláštním typem kávy je pak cibetková káva, která prochází 

trávicím traktem cibetek. „Speciální“ kávy mohou lidé koupit pouze ve specializovaných 

obchodech. [10, 33] 

2.1.2 Potraviny a potravinové suroviny živočišného původu 

Do kategorie potravin a surovin živočišného původu patří maso a masné výrobky, 

ryby a ostatní vodní živočichové, mléko a mléčné výrobky, vejce a včelí med. Tabulka 2.1 

uvádí spotřebu zmíněných surovin. [10, 33] 

Tab. 2.1 Průměrná spotřeba potravin živočišného původu 

Typ suroviny 2004 2012 Průměrná spotřeba 2004 - 2012 Jednotka 
Vepřové 41,1 41,3 41,4 Kg 
Drůbeží 25,3 25,2 25,1 Kg 
Hovězí 10,3 8,1 9,7 Kg 
Ostatní (včetně vnitřností) 1,6 1,4 1,5 kg 
Ryby celkem 5,5 5,7 5,7 kg 
Mléko a mléčné výrobky 230 244 241,2 kg 

Zdroj: [33] 

Spotřeba hovězího masa, které je vydatné na bílkoviny, klesla v roce 2012 na 8,1 kg, 

naopak spotřeba mléka a mléčných výrobků se významně zvýšila, a to na 244 kg na osobu. 

Nabídku masa v prodejnách se zdravou výživou netvoří syrové maso, nýbrž maso upravené 

do sušené podoby (rybí, vepřové, hovězí a další). [10, 33] 

Konzumace mléka a mléčných výrobků má v ČR rostoucí tendenci. Z výživového 

hlediska jsou nejvýznamnější kysané mléčné výrobky a sýry, ke kterým se řadí i tvaroh. 

Odborníky nejméně doporučované produkty této kategorie jsou tavené sýry, jejichž spotřeba 

v roce 2012 klesla na 2,1 kg na osobu, což je o půl kila méně než v roce 2004. V prodejnách 

se zdravou stravou je spíše než samotné jogurty nabízena syrovátka, která není běžně 
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k dostání v klasických obchodech. Kromě syrovátky mohou lidé zakoupit i speciální jogurty. 

[10, 15, 33] 

Med se v ČR převážně konzumuje jako pochutina. Průměrná spotřeba včelího medu 

v roce 2012 činila 0,7 kg na osobu. Lidé si mohou vybrat z mnoha druhů tohoto produktu 

ve specializovaných prodejnách, jenž odpovídá požadavkům zdravé stravy. [10, 33] 

Nabídku specializovaných prodejen tvoří i sušené ovoce, müsli tyčinky a ovocné 

tyčinky. Klasické obchody stejně jako specializované prodejny se zdravou výživou 

v současnosti nabízí i produkty pro diabetiky, bezlepkové produkty a další výrobky pro lidi, 

kteří jsou omezeni konzumovat určitý druhy potravin. 

2.1.3 Nápoje 

Hlavním účelem spotřeby nealkoholických nápojů je nahrazení ztráty vody 

v organizmu. Některé nápoje jsou zároveň zdrojem výživových faktorů a ochranných látek. 

Pro dodržování pitného režimu je vhodné kombinovat různé druhy nápojů, především pitné 

vody. Oblíbeným typem nápojů jsou minerální vody, které by však měly být konzumovány 

méně. [10, 33]  

V roce 2012 činila průměrná konzumace minerální vody na osobu 63 litrů. Ačkoli jsou 

nealkoholické nápoje hojně nabízené ve velkých prodejnách (Billa, Kaufland, apod.), mohou 

zákazníci zakoupit speciální druhy nápojů (čaje, ovocné a zeleninové šťávy, mošty, sirupy 

a další produkty vytvořené ze surovin jako rýže, špalda apod.) ve specializovaných 

prodejnách. [10, 33] 

2.1.4 Biopotraviny 

Preferovanou skupinou potravin jsou biopotraviny, též známé jako bioprodukty 

nebo ekologické produkty. Jedná se o potraviny rostlinného nebo živočišného původu, 

jež jsou vyrobeny kontrolovanými postupy ze surovin získaných na ekologicky 

obhospodařované půdě. Označením biopotravina má spotřebitel záruku původu potravin 

z kontrolovaných zdrojů. [10, 15, 18] 

Biopotraviny podléhají zvláštním legislativním předpisům a musí být označeny 

speciálním logem, viz Obr. 2.1 a 2.2 níže. Obsah kontaminantů bývá nižší, než u potravin 
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z konvenčního zemědělství. Produkty mohou mít vyšší obsah mikroorganizmů a přírodních 

toxických látek. I biopotraviny vyžadují kontrolu zdravotní nezávadnosti jako běžné 

potraviny. Výživová hodnota není zkoumána do takové hodnoty jako u konvenčních potravin, 

ale výrazně se od sebe neliší. [10, 15, 26] 

Někteří odborníci upozorňují u bioproduktů na vyšší hodnoty vitamínů, minerálních 

látek a vlákniny a nižší hodnoty hlavních živin. Samotná myšlenka biopotravin stojí 

na přetechnizované moderní společnosti a je vedena snahou ušetřit životní prostředí, které 

symbolizuje vyšší cena těchto produktů. [15, 22] 

  

Obr. 2.1 Značka biopotravin, používaná v EU  Obr. 2.2 Značka biopotravin v ČR  

Zdroj: [34]      Zdroj: [34] 

V  roce 2013 tvořil celkový počet registrovaných výrobců biopotravin 477 firem. 

Zároveň vzrostla spotřeba biopotravin po tříletém poklesu, způsobeném ekonomickou krizí, 

o 4,6 % na 1,67 miliard Kč. [22, 29] 

Společnost Tesco Stores ČR, a.s. uvádí dle výsledků průzkumu zákaznického chování 

ve svých prostorách „OC Tesco“, že vzrostl počet lidí, kteří si vyzkoušeli biopotraviny 

a hodlají v dalším nákupu bioproduktů pokračovat. Až 62 % zákazníků si neváhá za kvalitní 

biopotraviny připlatit. Na zvýšený zájem zákazníků reaguje společnost Tesco Stores ČR, a.s. 

zaváděním větší nabídky produktů s nálepkou BIO. Zájem o nákup bioproduktů byl 

zaznamenán také svazem PRO-BIO, který uvádí, že se zvýšil zájem zákazníků o nákup ve 

specializovaných prodejnách o 15 %. [28, 38] 

Současným trendem se stává nákup potravin na farmářských trzích. Spotřebitelé 

si často asociují tyto trhy s biopotravinami, což však nemusí být vždy pravda. Potraviny 

prodávané na farmářských trzích jsou charakteristické tím, že jsou produkovány výhradně 

v České republice. Aby se zamezilo chybným domněnkám návštěvníků těchto trhů, budou 

biopotraviny prodávané na trzích označovány speciálním logem, viz Obr. 2.3 níže. Reformu 
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zaznamenají i produkty, označené logem „Biozebry“. Toto označení mohou mít také 

potraviny, pocházející ze zahraničí. Nově budou logem označeny pouze bioprodukty 

pocházející z ČR. [15, 27] 

 

Obr. 2.3 Nové logo biopotravin prodávaných na farmářských trzích  

Zdroj: [27] 

 Mezi EU a USA byla uzavřena dohoda účinná k 1. červnu roku 2012, která opravňuje 

společnosti prodávat své „bioprodukty“ bez dalšího osvědčení. Dohoda přinese výhody 

oběma stranám, neboť se sníží administrativní náročnost na získání osvědčení a zároveň 

společnosti nebudou muset hradit poplatek spojený se získáním tohoto osvědčení. [34] 

Hlavním strategickým dokumentem v oblasti dalšího rozvoje produkce biopotravin 

je „Akční plán ČR“ pro rok 2011 - 2015. Cílem „Akčního plánu“ je dosáhnutí 15% podílu 

ekologického zemědělství do roku 2015, vybudování konkurenceschopného trhu 

s bioprodukcí, dosáhnout 3% podílu biopotravin na celkovém množství zpracovaných 

potravin a zvýšit podíl českých bioproduktů na 60 % na celkovém trhu s biopotravinami. 

[30, 36] 

2.2 Analýza mezoprostředí 

Okolí, které přímo ovlivňuje organizaci, se označuje jako mezoprostředí. Společnosti 

jednotlivé faktory mohou do jisté míry ovlivnit. 

2.2.1 Zákazníci 

Zákazníci nakupující na trhu se zdravou výživou jsou lidé, kteří pečují o své tělo, 

vyznávají zdravý životní styl a celkově se snaží udržovat tělo v harmonii. Větší sklon 
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k nákupu těchto potravin mají ženy, neboť prioritou většiny žen je vypadat co možná nejlépe. 

V současné době však dbají o své tělo nejen ženy, ale i muži a proto dochází k nárůstu zájmu 

mužů o tyto potraviny. Většinou se ovšem jedná o sportovce a osoby vyznávající zdravý 

životní styl.  

Vlivem civilizačních chorob a dalších nemocí přibývá osob, alergických na lepek, 

diabetiků apod. Tito lidé musí upravit svůj jídelníček, přičemž si díky inovačním 

technologiím mohou vybírat z velké nabídky obchodů se zdravou stravou, které nabízí 

produkty jako bezlepkové potraviny, produkty pro diabetiky apod. 

2.2.2 Konkurence 

Konkurenty zdravé výživy jsou klasičtí prodejci potravin a obchody s doplňky stravy. 

Mezi prodejce klasických potravin patří malé obchody a větší obchody jako Tesco, Kaufland, 

Globus, obchod na sídlišti a další. Doplňky stravy pak zákazníci nejčastěji nakupují v podobě 

vitamínů. Neméně důležitou skupinou se stávají farmářské trhy, které nabízí ryze české 

potraviny. Mnohdy bývají tyto produkty zaměňovány za biopotraviny či výrobky zdravé 

stravy, což nemusí být vždy pravda.  

Konkurenci uvnitř trhu se zdravou stravou tvoří především prodávané druhy potravin. 

Mezi nejčastěji vyhledávané druhy potravin patří tzv. biopotraviny. Pokud nesou produkty 

toto označení, nezáleží zákazníkům na tom, která společnost potravinu vyprodukovala. 

Kromě biopotravin figurují na trhu i konkrétní značky, které se neřídí stylem 

ekologických potravin, avšak jsou i přes to vnímány zákazníky jako zdravé. Typickým 

příkladem jsou produkty společnosti EMCO, která nabízí snídaňové cornflaky a další 

pochutiny.  

2.2.3 Dodavatelé 

Nejznámější a nejvýznamnější společností, zabývající se dodávkou a zároveň výrobou 

kvalitních biopotravin do specializovaných i nespecializovaných prodejen, jsou CoutryLife 

a PRO-BIO. Kromě uvedených 2 největších firem existuje i nespočet dalších firem, 

které dodávají na trh zdravé stravy kvalitní a čerstvé biopotraviny. [28, 37] 
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Organizace zabývající se dodávkou zdravé stravy (bez zaměření na biopotraviny) tvoří 

především farmáři, kteří pěstují a vyrábějí produkty, které nejsou běžně k dostání v klasických 

obchodech. Ač jsou produkty málo známé, stávají se pro svou vysokou výživovou hodnotu 

a celkový prospěch pro lidský organismus důležitou součástí trhu se zdravou výživou. 

Vedle firem, dodávající na trh výrobky českých výrobců, působí na trhu se zdravou 

stravou i zahraniční společnosti produkující potraviny z EU, případně z třetích zemí. 

Biopotraviny pak musí být označeny speciální značkou a nově budou dle nařízení EU 

uvedeny i země původu. [10, 15, 22] 

2.2.4 Prostředníci 

Prostředníky na trhu se zdravou stravou tvoří především obchody zabývající 

se prodejem zdravé výživy. Nabídka specializovaných firem se zaměřuje hlavně na specifické 

produkty, které nejsou k dostání v běžných obchodech a zároveň jsou zdravé a člověku 

prospěšné. 

Další významnou skupinou jsou klasické obchody (Tesco, Kaufland apod.), 

které nabízí bioprodukty a další potraviny. Na rozdíl od specializovaných prodejen, nabízí 

klasické obchody malou část produktů spadající do sekce zdravé stravy, avšak vlivem 

současného trendu jsou více nabízeny biopotraviny. [38, 39] 

Mezi prostředníky mohou být zařazeny i společnosti, jejichž hlavní činnost spočívá 

v přepravě surovin od výrobců k prodejcům a konečným zákazníkům. Další významnou 

skupinu tvoří společnosti zabývající se skladováním či meziskladováním zdravých potravin. 

2.2.5 Veřejnost 

Stejně jako u ostatních produktů, musí být i na trhu se zdravou stravou vynaloženo 

úsilí k informování a utváření vztahů a postojů zákazníků k tomuto specifickému produktu. 

Existuje mnoho organizací, které se snaží prosadit tyto produkty do popředí zájmu veřejnosti 

či dohlíží na kvalitu surovin. [22, 32, 35, 36] 

Významnou institucí zabývající se kontrolou všech potravin je Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce, která je přímo podřízena ministerstvu zemědělství a dohlíží zejména 

na zdravotní nezávadnost, jakost a řádné označování potravin. Instituce disponuje rovněž 
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dvěma laboratořemi, které zkoumají kvalitu potravin. Kromě samotné kontroly kvality 

zdravých potravin se Státní zemědělská a potravinářská inspekce zabývá i publikační činností 

výsledků z kontrol apod. [29, 32, 35, 36] 

Další významnou organizací, jejímž cílem je aktivní utváření přiměřeného 

a vyváženého legislativního rámce pro produkty podporující zdraví, je Česká asociace 

pro speciální potraviny. Asociace se snaží ukázat lidem sílu pocházející z přírody, jak ji 

správně využít, apod. [24] 

2.3 Analýza makroprostředí  

Do makroprostředí se obecně řadí demografické faktory, ekonomické faktory, přírodní 

faktory, technologické faktory, politicko-právní faktory, kulturní a sociální faktory. Subjekty 

působící na daném trhu nemohou tyto faktory nikterak ovlivnit, ale musí je akceptovat a 

zařadit je do svých plánů. 

2.3.1 Demografické faktory 

K 31. prosinci 2013 měla Česká republika 10 513 834 obyvatel. Počet obyvatel 

se každým rokem zvyšuje. Změny ve struktuře obyvatel jsou znázorněny v Obrázcích 2.4 

a 2.5 níže, které ukazují změny věkové struktury k 31. 12. 2012 a 31. 12. 1964. Jak je 

z obrázku patrné, narostl počet obyvatel starších 65 let a snížil se počet lidí ve věku do 15 let. 

[33] 

         

Obr. 2.4 Věková struktura obyvatel 1962       Obr. 2.5 Věková struktura obyvatel 2012 

  Zdroj: [33]      Zdroj: [33] 
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Nejvíce populace nad 65 let tvoří ženy. Naopak nejvíce mužů je zastoupeno věkovou 

kategorií do 15 let. Je tedy patrné, že ačkoli se narodí více mužů, dožívají se nižšího věku než 

ženy. Téměř rovnocenný je věkový podíl mužů a žen ve věku od 15 do 64 let, viz Obr. 2.4 

a 2.5 výše. [33] 

Pro celou společnost není příznivý úbytek dětí do 15 let a nárůst obyvatel nad 65 let, 

avšak pro společnosti zabývající se zdravou výživou je tato skutečnost společně se současným 

trendem jíst zdravá a lehká jídla velikou příležitostí. Průměrný věk obyvatel je k 1. 1. 2012 

ve výši 41,5 let. [33] 

Trendem současné společnosti se stávají lidé označování jako „single´s“, tedy 

svobodní, kteří tvoří k 31. prosinci 2012 40,6 % obyvatel ČR a každým rokem se toto 

procento zvyšuje. Tito lidé se vyznačují vyšší péčí o sebe a své tělo a zároveň se liší i jejich 

stravovací návyky. Ačkoli se procento ženatých a vdaných osob snižuje (k 31. prosinci 2012 

bylo 41,5 % lidí v uzavřeném manželství), tvoří tito lidé významné procento ve společnosti. 

Od roku 1990 se počet rozvedených osob zvýšil na dvojnásobek, tedy 10,7 %. [10, 11, 33] 

2.3.2 Ekonomické faktory 

Obecná míra nezaměstnanosti byla ke dni 31. 12. 2013 ve výši 6,8 %.  Míra inflace 

meziročně vzrostla o 1,3 %. Ceny a nezaměstnanost se velmi podílí na spotřebních výdajích 

rodin, viz Obr. 2.6 níže. Jak je z tohoto grafu patrné, snižují se výdaje domácností na nákup 

potravin a nealkoholických nápojů a rostou výdaje na bydlení, vodu, energie a palivo. [33] 

 

Obr. 2.6 Vývoj výdajů domácností 

Zdroj: [33] 
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Změna snížené daně z přidané hodnoty, tedy daně, která ovlivňuje cenu potravin, činí 

v současnosti 15 %. Vyšší daně se podílí na změnách nákupního chování spotřebitelů 

a společně s hospodářskou krizí se lidé více upínají k cenově dostupným potravinám. [33] 

Koruna vůči Euru od listopadu roku 2013 stále oslabuje, což je příznivé pro vývoz 

českých firem zabývající se výrobou a prodejem zdravé stravy. Prognózy odborníků dokonce 

uvádí, že může koruna dále oslabovat. [33] 

 Důležitý prvek ekonomického prostředí jsou i ceny. V roce 2013 vzrostly ceny 

zemědělských výrobků o 4,5 procenta. I když člověk musí jíst a pít, má možnost vybrat 

si potraviny jemu dostupné. Růstem cen potravin jsou tedy stále upřednostňovány levné a 

méně kvalitní potraviny. [33] 

2.3.3 Přírodní faktory 

Česká republika se nachází v mírném pásmu a díky své výhodné poloze může pěstovat 

velké množství potravin. Globálním oteplováním dochází k zhoršení pěstování, avšak 

prostřednictvím inovačních technologií a vysoké adaptabilitě člověka se s touto situací 

vyrovnávají čeští zemědělci velice dobře. Nevýhodou špatného počasí je pak růst cen 

klasických potravin, které se neřadí do zdravé stravy, ale i bioproduktů a potravin spadajících 

do zdravé stravy. [33, 34] 

Štědrými dotacemi pro zařízení vyrábějící elektřinu z obnovitelných zdrojů dochází 

každým rokem ke zvýšení kapacit vyrobené energie. Díky inovacím technologií pro výrobu 

energií není Česká republika příliš závislá na dovozu energie a poskytuje dostatečné možnosti 

výrobcům zemědělských produktů. [33, 34] 

Subjekty podnikající na českém trhu se navíc musí řídit nařízením vlády, týkající 

se maximálního povolení znečištění prostředí. Firmy by se měly snažit snížit emise a další 

možné znečišťující látky, vypouštěné do přírody, na minimum. [29, 33, 34] 

2.3.4 Technologické faktory 

Cílem společností je produkce a prodej takových potravin, které mají delší trvanlivost. 

Pro dosažení tohoto cíle neváhají uplatnit nemalé finanční prostředky. Jsou ale i společnosti, 

které upřednostňují způsob produkce potravin, tzv. „eko potravin“, které obsahují minimální 



18 

 

či žádné škodlivé látky. Typickým příkladem jsou biopotraviny, které jsou produkovány 

v souladu s přírodou. Společnosti, zabývající se produkcí a prodejem těchto produktů mohou 

čerpat inspiraci na mezinárodním veletrhu BioFach v Norimberku. [24, 29] 

Společnosti zabývající se výrobou a zpracováním potravin spadající do sekce zdravé 

stravy, využívají inovační technologie, které zaručí uchování potřebných látek a základních 

živin. Kromě klasických zdravých potravin spadají do sekce i produkty neobsahující lepek, 

diabetické potraviny a další produkty, které potřebují pro jejich zpracování speciální 

technologické postupy. [21, 29, 36] 

V oblasti výzkumu výživy, potravinářských a spotřebitelských oborů a řízení 

potravinových řetězců pomáhá Česká technologická platforma pro potraviny, jejímž hlavním 

cílem je přinést inovované, nové a zlepšené potravinářské výrobky, v souladu s potřebami 

a očekáváním spotřebitelů. Potraviny by měly mít pozitivní dopad na zdraví lidí a jejich 

stravovací návyky. [36] 

2.3.5 Politicko-právní faktory 

Každá firma na trhu se musí řídit určitým právním rámcem, například vyhláškou č. 

110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů ve znění zákona č. 146/2002 Sb. (zákon o státní zemědělské a 

potravinářské inspekci) a vyhláškou č. 157/2003 Sb., která stanovuje požadavky pro čerstvé 

ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové 

plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označení. [24, 31] 

Další zákony a vyhlášky, které musí být respektovány, jsou: zákon č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky 

modifikovanými organismy a genetickými produkty, zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém 

zemědělství, vyhláška č. 450/2004 Sb., o označování výživové hodnoty potravin apod. Kromě 

výše zmíněných předpisů musí každá firma akceptovat i nařízení EU. [24, 31] 

Výrobci a prodejci tzv. „bioproduktů“ musí rovněž postupovat v souladu s zákonem 

č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství a vyhláškou č. 16/2006 Sb., která stanovuje další 

zásady pro ekologické zemědělství. [22, 24, 31] 
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2.3.6 Kulturní a sociální faktory 

V roce 2012 bylo zjištěno, že v České republice je nejvíce lidí, jejichž nejvyšší 

dosažené vzdělání je střední bez maturity (34,8 %) a střední s maturitou (33,7 %). Další 

nejvyšší dosažené vzdělání s celkovým počtem 17,7 % bylo vysokoškolské a základní 

(17,6 %). Naopak pro společnosti zabývající se zdravou výživou je příznivé, pokud nejvyšší 

dosažené vzdělání patří do sekce „vysokoškolské“, neboť právě tito lidé více dbají na zdravý 

životní styl a neváhají investovat více peněž do kvalitních potravin. [9, 15, 33] 

Tradiční česká kuchyně je typická těžkými chutěmi a surovinami, které nejsou příliš 

zdravé. V posledních letech se však prosazuje trend lehčí kuchyně. České pokrmy tak 

získávají nádech italské a francouzské kuchyně a přitom si drží základ tradiční české kuchyně. 

[9, 10] 

Dalším trendem, který se stále více prosazuje nejen v ČR, ale i ve světě, je ekologická 

stránka a celková šetrnost přírody. Lidé neváhají kupovat dražší potraviny, jejichž cena 

je vykoupena právě šetrností k přírodě. Tyto potraviny obsahují malé či žádné množství 

škodlivých látek, avšak jako všechny zdravé výrobky i ony mohou nést stopy přírodních 

toxinů, kterých se člověk může zbavit tepelnou úpravou. [26, 34] 
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3 Teoretická východiska analýzy postojů 

Mezi dva základní modely, které se snaží vysvětlit chování zákazníků, patří model 

černé skříňky a sekvenční model rozhodovacího procesu. Sekvenční model nákupního 

rozhodovacího procesu vysvětluje chování zákazníků prostřednictvím kroků, kterými 

zákazník při svém rozhodování prochází. Model černé skříňky neboli model podnětů a reakce, 

poukazuje na obtížnost komplexní predikce chování spotřebitele. Dění a procesy v lidské 

mysli je možné chápat prozatím pouze omezeně. Mysl člověka tudíž pro marketéra 

představuje tzv. černou skříňku. [7] 

Spotřební chování lze rovněž definovat jako určité chování lidí - konečných 

spotřebitelů, které se vztahuje k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků - 

produktů. [7] 

3.1 Model rozhodovacího procesu 

Spotřební chování je ovlivňováno vnitřními a vnějšími vlivy, které na jednotlivce 

působí. Spotřebitel zároveň přihlíží na svůj životní styl a sebepojetí, které jsou spojeny 

s potřebami a touhami. Při uspokojení těchto potřeb je jedinec často vystavován situacím, 

u kterých je nutné aktivovat spotřebitelský rozhodovací proces. Sebepojetí a životní styl jsou 

určeny externími faktory, které tvoří kultura, sociální postavení, referenční skupiny, 

marketingové aktivity, a dále interními faktory, tedy vnímáním, motivy, osobností, emocemi 

a postoji. Proces spotřebitelského chování je zobrazen v Obrázku 3.1 níže. [1, 4, 5] 

Sekvenční model nákupního rozhodovacího procesu je možné rozdělit do 5 fází, 

kterými spotřebitel prochází. Rozpoznání problému je fáze, v které si spotřebitel uvědomí 

určitou potřebu, kterou může uspokojit nákupem. Nejdříve se spotřebitel snaží uspokojit 

potřeby, které vnímá jako naléhavé. V další fázi jedinec hledá informace k tomu, 

aby se správně rozhodnul a zároveň maximálně uspokojil pociťující nedostatek. Jakmile získá 

potřebné informace, musí vyhodnotit varianty, které se mu naskytly pro uspokojení 

své potřeby. Často při tomto hodnocení zapojuje spotřebitel i své emoce. Výběrem 

nejvhodnější varianty přejde jedinec k rozhodnutí o nákupu, po kterém se buď uskuteční 

nákup či nikoli. Tato etapa se nevztahuje na impulsivní nákup. Poslední fázi tvoří ponákupní 

chování, ve kterém spotřebitel porovnává očekávanou a skutečnou hodnotu, kterou mu přinesl 

uskutečněný nákup. [3] 
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Výsledky hodnocení mohou být: očekávání se shoduje se skutečností, tedy pocity 

spotřebitele po vyhodnocení jsou neutrální nebo skutečnost překonává očekávání. V takovém 

případě má jedinec kladné pocity a s největší pravděpodobností uskuteční v budoucnu tento 

nákupu znovu. Další možností po vyhodnocení je, že skutečnost nesplňuje očekávání 

a spotřebitel s velkou pravděpodobností v budoucnu vybere jinou variantu pro uspokojení 

své potřeby. V rozhodovacím procesu existuje pět rolí. Jedná se o roli iniciátora, 

ovlivňovatele, rozhodovatele, kupujícího a uživatele. Může však dojít k tomu, že jedna osoba 

může zastávat několik rolí najednou či naopak dvě a více osob budou zastávat jednu roli. 

[5, 7, 12] 

 

Obr. 3.1 Model spotřebního chování 

Zdroj: Upraveno a přeloženo autorem. [2] 

3.2 Externí faktory 

Mezi externí vlivy, které působí na spotřebitele při nákupu, patří společenské 

a kulturní faktory. Právě kulturní faktory působí na spotřebitele nejvýznamněji a nejsilněji. 

Každá společnost v určité lokalitě má své znaky, prostřednictvím kterých se odlišuje od jiné 
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společnosti. Tyto znaky se mohou lišit jazykovým charakterem, náboženstvím, zákony, 

stravovacími zvyky, produkty, hodnotami apod. [5, 7, 12] 

Každá kultura se může dále členit na menší subkultury. Tyto subkultury tvoří převážně 

lidé zastávající stejné hodnoty, čímž se liší od ostatních členů stejné společnosti. Subkultury 

mohou být členěny dle národnostních, náboženských, etnických nebo geografických prvků. 

[5, 7, 12] 

Společenské faktory tvoří rodina, referenční skupiny, společenská role a status 

spotřebitele. Jedinci si spotřební chování osvojují v rámci takzvaného procesu socializace, 

který je podmíněn vlivem sociálních skupin. Sociální skupinu tvoří lidé, kteří sdílejí společné 

cíle, sociální normy a role. [5, 7, 12] 

3.2.1 Rodina 

Rodina tvoří nejvlivnější primární referenční skupinu. Rodina se z hlediska 

spotřebitelského chování dělí na rodinu orientační, kterou tvoří rodiče kupujícího. Rodiče 

této osobě předávají své náboženské, politické a ekonomické postoje, čímž tvoří jeho osobní 

ambice a sebeúctu. Druhým typem je rodina proreakční. Skupina je tvořena partnerem 

a dětmi kupujícího. [5, 7, 12] 

Při zkoumání vztahů v rodině je důležité rozpoznat vzájemný vliv jednotlivých členů 

rodiny při nákupu. Zkoumají se jednotlivé nákupní role v rodině a jejich závislost 

na předmětu nákupu. Obecně se rozlišují čtyři základní nákupní role v rodině. Iniciátor 

navrhne možnost nákupu daného produktu jako první, ovlivňovatel působí na rozhodnutí 

o nákupu svým názorem, rozhodovatel rozhoduje o tom, zda vůbec, kdy, kde a v jakém 

množství bude výrobek zakoupen. Nákupčí provede nákup, přičemž touto osobou nemusí být 

nutně rozhodovatel. Uživatel je osoba, která produkt užívá. [5, 7, 12] 

3.2.2 Referenční skupiny 

Referenční skupinu tvoří jakákoliv osoba či skupina, která slouží jako srovnání jedinci 

při utváření konkrétních či obecných hodnot, postojů nebo jako konkrétní návod k chování. 

Významným způsobem ovlivňuje rovněž spotřební názory, postoje a chování každého 

jednotlivce. [5, 7, 12] 
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Jedinec může patřit do více skupin a vliv konkrétní referenční skupiny může být přímý 

nebo nepřímý. Skupiny, které mají na spotřebitele přímý vliv, jsou označovány jako členské 

skupiny, které se dále dělí na primární skupiny a sekundární skupiny. Primární skupinu 

tvoří rodina, přátelé, kolegové, sousedé, neboli lidé, se kterými udržuje jedinec nepřetržitý 

vztah. Oproti primární skupině jsou vztahy v sekundární skupině formální a není vyžadována 

nepřetržitá interakce. Může se jednat o politickou stranu, náboženské společenství, 

společenské hnutí apod. [5, 7, 12] 

Kromě členských skupin působí na spotřebitele i aspirační skupiny, ke kterým jedinec 

nepatří, ale rád by se k nim připojil. [5, 7, 12] 

3.2.3 Společenská role a status 

Společenské role jsou činnosti, které se od osoby očekávají. Tyto role mohou být 

různé, dle toho, do jaké společenské třídy subjekt patří. Společenská třída je trvalé rozdělení 

téměř každé společnosti na menší části. Členové tříd spojují společné názory a hodnoty, 

včetně zájmů a jednání. Společenské třídy se mohou v různých částech světa lišit, většinou 

se však jedná o rozdělení podle postavení. [5, 7, 12] 

3.3 Interní faktory 

Interní faktory, které spotřebitele ovlivňují, tvoří osobní a psychologické faktory. 

Osobní faktory představují osobní specifika jednotlivých spotřebitelů a zahrnujeme zde věk, 

životní cyklus člověka, zaměstnání, ekonomickou situaci, životní styl a samotnou osobnost. 

[4, 5, 7, 12] 

Věk a životní cyklus je jednou z hlavních složek, které ovlivňují spotřebitele. 

S rostoucím věkem se mění preference i nákupní chování. Vyvíjí se postoje spotřebitelů, mění 

se vkus a také potřeby. Velkou váhu má také rodina a životní fáze, ve které se nachází, 

což se může odrazit na výběru dovolené, ale i výběru potravin pro čtyř člennou nebo dvou 

člennou rodinu. Od zaměstnání se odvíjí i některé preferované a opakovaně nakupované 

předměty. Příkladem mohou být potraviny nakupované osobou vysokého postavení 

a dělníkem na stavbě, který se bude stravovat s větším ohledem na cenu. [4, 5, 7, 12] 

Spotřebitelé musí znát své možnosti, a tedy i to, co si mohou dovolit koupit. 

Proto je důležité vědět současnou osobní, ale i veřejnou ekonomickou situaci. Roli zde hrají 
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i úrokové míry či další faktory, které spadají do kategorie ekonomické situace. Životní styl 

představuje názory, zájmy a aktivity jednotlivců, prostřednictvím kterých se odvíjí rozhodnutí 

o nákupu. [4, 5, 7, 12] 

Každý člověk je jedinečný a jeho osobnost jej ovlivňuje při nákupu. Osobnosti se dělí 

na 4 základní typy: flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik. Tyto typy se rovněž podílejí 

na rozhodovacím procesu o budoucím nákupu. [4, 5, 7, 12] 

Psychologické faktory tvoří procesy, které ovlivňují spotřební chování a spadá zde 

vnímání, učení, postoje a motivace spotřebitele. [1, 5, 6, 7, 12] 

3.3.1 Vnímání spotřebitele 

Vnímání představuje proces výběru, organizace a interakce signálů, které působí 

na konkrétního jedince a závisí nejen na fyzických podnětech, ale i na vztahu k okolnímu 

prostředí a na vnitřním rozpoložení dané osoby. [1, 5, 6, 7, 12] 

3.3.2 Učení spotřebitele 

„Učení je proces získávání zkušeností, získávání nových možností chování“ [12, 

s. 27]. Existují 3 formy učení definované v souvislosti se spotřebním chováním: podmiňované 

(vytváření podmíněných reflexů, u kterých dochází k přenosu reakcí organismu na určité 

podněty), kognitivní učení (představuje mentální proces, při němž jedinec řeší problémy 

pomocí informací z okolí a vnitřních informací) a sociální učení (je učení prováděné 

pozorováním, při kterém si spotřebitel na základě sledování jiných osob osvojuje určité 

spotřební chování. [1, 5, 6, 7, 12] 

3.3.3 Postoje 

Obecně se postoje dělí na příznivé a nepříznivé. Příznivé postoje k výrobkům 

předchází další koupi těchto konkrétních výrobků. Spotřebitel může zastávat mnoho postojů 

a zároveň může tyto postoje měnit, v závislosti na informovanosti o nabídce, osobnosti 

jedince apod. Některé postoje se dají lépe ovlivnit, a právě tyto postoje se snaží firmy směrem 

k jejich nabídce změnit. [1, 5, 6, 7, 12] 



25 

 

3.3.4 Motivace  

Základním zdrojem motivace spotřebitele jsou jeho přání a potřeby. Potřeba je pak 

určitý nedostatek, který se snaží jedinec odstranit. Motivace pak obecně představuje proces, 

na jehož začátku se objevuje potřeba a na konci tohoto procesu dochází k uspokojení potřeby. 

[1, 5, 7, 12] 

3.4 Marketingové aktivity 

Kromě externích a interních faktorů působí na chování a rozhodování kupujícího 

i prvky marketingového mixu (výrobek, cena, distribuce a komunikace). [3] 

Kromě obecných hledisek se zohledňují i další vlivy, které působí na spotřebitelské 

nákupní rozhodování při nákupu potravin. Jedná se o: kvalitu a vlastnosti produktu, cenu, 

zemi původu, značku, vlastní zkušenost, nákupní podmínky, vizuální dojem, doporučení, 

dostupnost prodejny a čas strávený nakupováním, propagaci, zdravotní hledisko, konkrétního 

prodejce a roční období. [3] 

Důležitým aspektem při výběru potravin jsou kvalita a vlastnosti produktů. Velmi 

často se nechá spotřebitel přesvědčit o určité přednosti produktu, jako jsou výživové 

a zdravotní tvrzení o potravinách, které jsou používány na trzích celé Evropské unie. Jde 

o informace, že potravina má určité prospěšné výživové vlastnosti, jako nízký obsah cukru, 

vysoký obsah vlákniny, „bez éček“ a další. Ne všechna tvrzení však bývají pravdivá, 

spotřebitel si však nemůže objektivně žádnou z uvedených informací ověřit. [3] 

S ohledem na časté výskyty kauz zkažených potravin a potravin s vysokým obsahem 

chemikálií se preference zákazníků zaměřují právě na kvalitu a čerstvost potravin, čemuž 

odpovídá i cena těchto výrobků. Země původu bývá rovněž velmi často rozhodující při 

nákupu potravin. Podle údajů zveřejněných v roce 2006 Státní zemědělskou a potravinářskou 

inspekcí patří mezi preferované výrobky právě české potraviny. [3] 

Další faktor, který má vliv na rozhodování spotřebitele při nákupu potravin je značka. 

Mnoho výrobců se snaží přesvědčit zákazníky k nákupu svého výrobku prostřednictvím 

různých značek a symbolů, které mají deklarovat kvalitu výrobku, jejich zdravotní 

nezávadnost apod. Klíčovým problém je zde malá informovanost zákazníků o významu 

jednotlivých značek. [3] 
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Při rozhodování o nákupu konkrétních potravinářských produktů dává obvykle 

spotřebitel přednost výrobku, který zná a se kterým má dobrou zkušenost, pokud nejde 

o zkušenost s novým výrobkem. V tomto případě jde o vlastní zkušenost s výrobkem. 

Dále se zohledňují nákupní podmínky, které mohou přimět zákazníka nakoupit daný výrobek. 

[3] 

Tak jako v případě použití nástrojů propagace, může působit na rozhodnutí 

spotřebitele i nezávislé doporučení známého člověka. Pozitivní reference mohou mít dokonce 

větší vliv než cílená reklama. Tento druh doporučení bývá označován jako referenční 

marketing. Doporučení nemusejí být vždy úplně spolehlivá, ale na spotřebitelské chování 

mohou mít nezanedbatelný vliv. [3] 

Jednou ze základních funkcí obalu je funkce propagační a komunikační. Obal by měl 

vzbudit pozornost zákazníka, být atraktivní a tím přimět zákazníka ke koupi a jeho 

vyzkoušení. Pro ovlivnění zákazníka k prvnímu nákupu je význam obalu obrovský. 

Dojem, jaký obal u zákazníka evokuje, rozhoduje z velké míry o jeho zakoupení nebo jeho 

odmítnutí. [3] 

Současný trend při nákupu potravin je dostupnost malých prodejen, které nabízejí 

čerstvé a relativně zdravé výrobky. Pro nákup zdravých a čerstvých potravin preferují 

spotřebitelé spíše menší a specializované prodejny v blízkosti bydliště. Hlavním důvodem 

je úspora času, ale i snadná dostupnost. Důležitá je rovněž propagace výrobků a podpora 

prodeje, která sice má krátkodobý charakter, ale dokáže přesvědčit zákazníka ke koupi 

potravin. [3] 

Další faktory, které je možno zohlednit, jsou i zdravotní hledisko, neboť jednou 

z největších priorit nakupujících je zdravý životní styl, konkrétní prodejce a roční období. 

[3] 

3.5 Postoje spotřebitelů 

Postoje představují hodnocení, prostřednictvím kterého si spotřebitelé vytvářejí 

úsudky o osobách (rodiče, prodejce, celebrity a další), místě (obchod, e-shop, hotel), věci 

(výrobek, balení, reklama) nebo tématu (náboženské, politické, ekonomické). Vytvořené 

úsudky mají dvě hlavní složky: směr, který může být pozitivní, negativní nebo neutrální, 

a extrémnost (silná, střední, slabá). [1, 4, 5] 
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Obecně jsou postoje považovány za naučené. Tedy postoje, které souvisí s nákupním 

chováním, a formulují se na základě přímé zkušenosti s produktem, informacemi získanými 

od známých nebo vystavení se reklamám v médiích a jiným formám přímého marketingu. 

[1, 4, 5] 

Zákazníci na trhu s potravinami mohou být členěni do 8 kategorií, dle jejich postojů 

k nákupu a potravinám obecně. [3, 6] 

Ekonom je zákazník, jehož postoj k nákupu s potravinami je spojený především 

s nutností nakupovat méně často a ve větším objemu. Preferuje kvalitní prodejny a širokou 

nabídku. [3, 6] 

Mobilní pragmatik má jasnou prioritu, a to nakupovat ve velkém množství a za 

rozumnou cenu. Nejčastěji využívá automobil a typické v jeho chování je také racionální, 

neimpulzivní nakupování spojené s nízkou mírou konzervativnosti. [3, 6] 

Náročný nakupující je rovněž jako předchozí typy charakterizovaný nízkou 

konzervativností, a to zejména v parametrech jako jsou výběr velmi kvalitních prodejen 

a dojmů z nakupování. Nejčastěji nakupuje ve velkoplošných prodejnách. Je velmi impulzivní 

a velmi často kupuje i neplánované výrobky a takové, bez kterých by se obešel. Rád zkouší 

nové výrobky. [3, 6] 

Velkorysý typ zákazníka je mobilní typ s nízkou cenovou citlivostí, ale rovněž nízkou 

náročností. Nevěří moc zlevněnému zboží a je silně impulzivní. Preferuje nákup 

v hypermarketech a diskontních prodejnách. [3, 6] 

Komunikativní hospodyně je velmi málo impulzivní, zároveň je ale vysoce 

konzervativní. Patří mezi náročné zákazníky, kteří kladou důraz na věrnostní systém, 

dostupnost prodejny hromadnou dopravě a obsluhující personál. [3, 6] 

Šetřivý zákazník se silně orientuje na cenu potravin a rád využívá slevových akcí. 

Při cenových akcích dokáže koupit i velký objem zboží. Patří mezi nejméně impulzivní typ, 

který dává přednost nezávislým prodejnám, menším řetězcům či sítím spotřebitelských 

družstev. [3, 6] 
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Pohodlný oportunista je silně konzervativní zákazník. Nejméně ze všech typů věří 

reklamě a inzerci řetězců, avšak občas koupí neplánovaně výrobek, který nepotřebuje. Dává 

přednost nezávislým prodejnám a menším řetězcům. [3, 6] 

Nenáročný konzervativec je zákazník, který je velmi konzervativní nakupující 

s nízkou mobilitou. Preferuje menší prodejny, necestuje za nákupy a nakupuje v menších 

objemech. Nakupování věnuje minimum času, nevěří reklamě a řetězcům. [3, 6] 

3.6 Funkce postojů 

Postoje plní několik funkcí a pomáhají při orientaci v řadě životních situací, 

a to i v orientaci při spotřebním rozhodování. Obecně se rozlišují tyto základní funkce: 

utilitářská funkce (postoje jsou formovány na základě toho, zda jim daný produkt přináší 

odměnu či nikoliv), sebeobranná funkce (postoje pomáhají uchránit spotřebitelům jejich 

identitu, projevuje se zejména u výrobků nesoucích symbolický význam), funkce vyjadřující 

hodnotu (spotřebitelé vyjadřují své osobní hodnoty a vlastní sebepojetí, životní styl, zájmy a 

sociální identitu), a funkci ocenění objektu (funkce, jež pomáhá na základě postojů vytvářet 

spotřebitelům znalost trhu a oceňovat určité produkty, služby, situace apod.). [1, 4, 5] 

Postoje jsou utvářeny mnoha faktory, mezi které patří informační zdroje, členství 

v sociálních skupinách, sociální prostředí, snaha uspokojovat potřeby a osobní zkušenosti. 

Formování postojů je ovlivňováno zejména rodinou a přáteli. Významnou složku tvoří 

i množství informací. V případě nedostatečného množství informací budou postoje formovány 

nežádoucím směrem. [1, 4, 5] 

Osobní zkušenosti představují důležitý zdroj pro utváření postojů k výrobkům 

a službám. Častým tahem mnoha obchodníků je poskytnutí možnosti vyzkoušení výrobku, 

například předváděcí akce, vzorky zdarma a podobně. Postoje vytvořené přímou zkušeností, 

tedy použitím výrobku, jsou odolnější vůči útoku konkurence, než postoje, které jsou 

vytvořené nepřímou zkušeností (postoje vytvořené na základě zhlédnutí reklamy). [1, 4, 5] 

Snahou obchodníků je změna postojů spotřebitelů s cílem ovlivnit jejich rozhodování 

při nákupu a přimět tyto spotřebitele k nákupu svých výrobků. Změny postojů mohou být: 

kongruetní (postoje se mění z kladného na velmi kladné, přičemž orientace zůstává stejná), 

inkogruetní (dochází ke změně postoje ze záporného na kladný, což zároveň představuje 

nákladnější změnu postojů). [1, 4, 5] 
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Samotná změna postojů závisí na mnoha faktorech jako míra zaujetí, informovanosti 

o nabídce, osobnosti člověka, vzácnosti, autoritě, důvěryhodnosti zdroje či centrální postoje 

(míra, do jaké jsou postoje propojeny se základními hodnotami jedince), apod. Nejlépe 

se mění postoje zákazníků, kteří nejsou loajální vůči konkrétní značce nebo produktu a mají 

nedostatek informací. V opačném případě se zákazníkovy postoje mění obtížně. [1, 4, 5] 

3.7 Strukturální modely postojů 

K lepšímu pochopení spotřebitelského chování existují různé modely, které se snaží 

vysvětlit vztah mezi postoji a chováním. Modely poskytují jiné pohledy na chování 

spotřebitelů a zaměřují se na jiné části postojů a jejich vazby. [1, 4, 5] 

3.7.1 Trojdílný model postoje 

Model se skládá ze tří hlavních složek: kognitivní, emocionální a z morálně volních 

vlastností. [1, 4, 5] 

Kognitivní složka je složena z lidského poznávání a zahrnuje vědomosti a vjemy 

získané vlastní zkušeností s výrobkem a různými informacemi o něm. Z toho většinou 

vznikne přesvědčení, že daný produkt má určité vlastnosti. [1, 4, 5] 

Emoční složka představuje pocity a emoce spotřebitele. Složka se zjišťuje jako 

rozsah, jak daný zákazník hodnotí produkt jako oblíbený nebo neoblíbený, dobrý nebo špatný 

apod. K analýze postojů se v dotaznících využívají tzv. baterie, neboli škály. [1, 4, 5] 

Složka morálně volních vlastností představuje záměry zákazníka ke koupi. Stupnice 

kupních záměrů zákazníka stanovuje pravděpodobnost, zda si daný výrobek zákazník koupí, 

či se zachová jiným způsobem. Zákazníci, kteří si vytvoří kladný postoj k výrobku, si jej 

zakoupí  s větší pravděpodobností, než zákazníci, kteří si vytvořili postoj negativní. [1, 4, 5] 

3.7.2 Poly atributní modely postoje 

Modely zobrazují postoje spotřebitele jako funkci spotřebitelova vnímání a určení 

zásadních vlastností nebo názorů na určitý předmět postoje. Patří zde tři modely: model 

„postoj k předmětu“, který je vhodný při měření postojů vzhledem ke kategorii výrobku 

nebo určitým značkám. Vyhodnocením modelu se zjistí specifické názory na výrobek 
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nebo vlastnosti výrobku. Model „postoj k chování“ je model, který považuje individuální 

postoj k chování, související s konkrétním předmětem, důležitější než vztah k předmětu. 

Model „teorie odůvodněného jednání“ vysvětluje vztah mezi postoji a chováním. Podle této 

teorie je lidské chování určováno subjektivními normami a postoji. Člověk směřuje 

k určitému záměru prostřednictvím zhodnocení dostupných informací. [1, 4, 5] 

3.7.3 Modely „postoje k reklamě“ 

Model se snaží vysvětlit dopad reklamy či jiných reklamních prostředků 

na spotřebitelské postoje k určité značce či výrobku. Spotřebitel si utváří různé pocity 

a posudky v důsledku vystavení se reklamě. Pocity a posudky působí střídavě na postoje 

spotřebitele k reklamě a jeho názory na značku, které vznikly v důsledku vystavení 

se reklamě. [1, 4, 5] 

3.7.4 Teorie „vyzkoušejte si zboží“ 

Snahou modelu je nastínit postoje, které jsou ovlivňovány tím, že si spotřebitel může 

vyzkoušet zboží. Teorie „vyzkoušej si zboží“ je vytvořena tak, aby byla aplikovatelná na více 

případů, ve kterých je výsledek nejistý a zároveň odráží snahu spotřebitele koupit zboží. 

[1, 4, 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

4 Metodika sběru dat 

Prostřednictvím informací získaných marketingovým výzkumem se snaží odborníci 

například nalézt cestu, jak nejlépe vstoupit na trh, zjistit přání a potřeby zákazníků a celkově 

zacílit nabídku tak, aby byl zisk, či případně jiný faktor, co nejvyšší. Mezi hlavní 

charakteristiky marketingového výzkumu patří správné zacílení na zkoumanou problematiku, 

vysoká vypovídací schopnost a aktuálnost získaných informací.  

Některé metody výzkumu mohou být finančně náročné, především osobní dotazování. 

Společnosti, které provádí výzkum, si musí uvědomit, kolik finančních prostředků chtějí 

vynaložit na výzkum, v jakém časovém horizontu se bude výzkum provádět a jaká bude 

kvalifikace pracovníků, provádějících sběr a vyhodnocení dat. Marketingový výzkum se 

skládá ze dvou fází: přípravné a realizační. [8] 

4.1 Přípravná fáze 

Přípravná fáze představuje přípravu samotného marketingového výzkumu, dle kterého 

se realizuje výzkum. Vliv na podobu konkrétního výzkumu má rozhodnutí, zda se bude 

provádět například kvantitativní (zjištění výskytu nějakého chování či jevů) nebo kvalitativní 

výzkum (zkoumá důvody a motivace chování nebo jevů). Přípravná fáze se skládá z těchto 

fází: definování problému, cíle a hypotéz, orientační analýza situace, plán výzkumného 

projektu a předvýzkum. 

4.1.1 Definování problému a cíle výzkumu 

V současné době je ze strany lékařů kladen důraz na konzumaci zdravých a lehkých 

pokrmů. Nabídka obchodů navíc konzumaci takových produktů umožňuje. Přes doporučení 

lékařů a současný trend stravovat se lehce a co možná nejzdravěji, nebyly zmapovány postoje 

lidí k zdravé stravě. 

Lidé stále dávají přednost klasickým produktům před výrobky, které jsou více 

prospěšné lidskému organismu a neobsahují velké množství chemických látek. Cílem této 

práce bylo zjistit postoje zákazníků a vytvořit jejich typologii k výrobkům zdravé výživy. 

Kromě typologie zákazníků na trhu se zdravou stravou bylo rovněž zjištěno, kde všude 

nakupují lidé zdravé potraviny, kde je nejčastěji nakupují, jak často nakupují a kolik za ně 

utratí. 
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Hlavním cílem výzkumu byla analýza postojů zákazníků a zjištění, čím se liší mínění 

spotřebitelů z hlediska věku, pohlaví, vzdělání, frekvence nákupu, vztahu ke sportu 

a průměrné měsíční útraty. Výzkum primárně sledoval názory lidí, kteří konzumují či již 

zkusili „zdravé“ potraviny, neboť rozsah produktů spadajících do zdravé stravy je velmi 

široký a nepředpokládá se velký počet respondentů, kteří by alespoň jednou nezkusili jediný 

výrobek ze zdravé stravy. 

4.1.2  Plán tvorby výzkumu 

V diplomové práci bylo čerpáno z primárních i sekundárních dat. Primární data 

byla získána na základě marketingového výzkumu, prostřednictvím osobního dotazování 

pomocí dotazníku realizovaného v různých částech Ostravy a v okolí Ostravy, konkrétně 

na vysoce frekventovaných místech poblíž tramvajových zastávek a poblíž nákupních center 

(Tesco, Nová Karolína, tramvajová zastávka Stodolní apod.). Výzkum byl prováděn přímo 

autorem diplomové práce, za pomoci rodiny a přátel, kteří se rovněž podíleli na terénním 

dotazování. Plánem bylo využít techniku kvótního výběru. Dotazník je uveden v příloze 

diplomové práce, viz Příloha č. 2. Sekundární data tvoří informace získané z odborné 

literatury, časopisů a internetových stránek s tématikou zdravé stravy v ČR.  

Základní soubor tvoří obyvatelé města Ostravy a okolí, kteří byli dotazováni pomocí 

metody osobního dotazování. Diplomová práce je zaměřena na obyvatele ve věku od 18 do 65 

let, neboť právě u lidí v tomto věkovém horizontu byla předpokládána zvýšená péče o tělo a 

zájem o stravu. Dotazníky byly vyplněny také s ohledem na vztah ke sportu, tedy dotazníky 

by měly vyplnit následující tři skupiny: aktivně sportující, příležitostně sportující a 

nesportující osoby.  

Plánovaná velikost výběrového souboru byla stanovena na 150 respondentů, kteří 

budou splňovat stanovené kvóty, které jsou uvedeny níže v Tab. 4.1. Kvóty byly nastaveny 

dle skutečného stavu obyvatelstva v Moravskoslezském kraji.  

Tab. 4.1 Stanovení kvót 

Věková 
kategorie 

18-25 let 26-33 let 34-41 let 42-49 let 50-57 let 58-65 let 

Počet resp. 23,3 % 13,3 % 26,7 % 13,3 % 10 % 13,3 % 

Vztah k sportu Aktivní sportovci Příležitostní sportovci Neprovozující sport 
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Počet resp. 33,3 % 33,3 % 33,3 % 

Pohlaví Muži Ženy 

Počet resp. 53,3 % 46,7 % 

V Tabulce 4.2 je uveden harmonogram jednotlivých činností, které byly v rámci 

marketingového výzkumu provedeny. Začátek činností, tedy definování problémů a cílů 

výzkumu, byl naplánován na měsíc listopad. Konec výzkumu je ohraničen analýzou výsledků 

a implementací získaných dat. 

Tab. 4.2: Harmonogram činností 

Činnost Listopad Prosinec Leden Únor Březen 

Definice problémů a cílů, 
tvorba plánu výzkumu 

x     

Sestavení dotazníků  x    

Sběr informací   x   

Zpracování informací    x  

Analýza výsledku     x 

Rozpočet výzkumu vychází ze současných cen na trhu, a to za papír na tisk dotazníků 

a diplomové práce a cena za toner. Je kalkulováno i s cenou za investovaný čas, který je 

obětován samotnému výzkumu, a to ve výši 10 000 Kč. 

Tab. 4.3 Rozpočet výzkumu 

Položka Ks Cena (Kč) 

Papír bílý A4 500 3/ks 

Čas na výzkum  10 000 

Odhadovaná cena celkem 11 500 

 Před samotným výzkumem byla zvolena kontrola ve formě předvýzkumu, kterým 

se zkoumalo, zda respondenti, kteří na dotazník odpoví, budou rozumět všem otázkám. 

Jak se ukázalo, bylo nutné přeformulovat otázky do jazyka respondentů tak, aby byly jasnější. 

Dotazník byl upraven dle poznámek respondentů předvýzkumu a po opravě byl dotazník 

předložen jiné skupině, která již problémy s vyplněním dotazníku neměla. 
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4.2 Realizační fáze 

Celkem bylo získáno cca 300 dotazníků, což je o cca 150 dotazníků více, než byl 

požadovaný počet pro výzkum. Při sběru dat nenastaly výrazné problémy. Z důvodu 

zvolených kvót, které byly zvoleny dle údajů uvedených Českým statistickým úřadem 

o jednotlivých krajích v České republice, musely být vyfiltrovány ty dotazníky, které byly 

získány navíc.  

Výzkum byl realizován prostřednictvím osobního dotazování v různých částech Ostravy 

na velmi frekventovaných místech (Nová Karolína, Alšovo náměstí v Ostravě apod.). 

Odpovědět na dotazník mohli všichni lidé, kteří byli ochotní jej vyplnit. Soupis dotázaných 

respondentů po vyfiltrování je uveden v Tabulce 4.4. 

Tab. 4.4 Struktura respondentů 

Věková 

kategorie 
18-25 let 26-33 let 34-41 let 42-49 let 50-57 let 58-65 let 

Poč. resp 35 20 40 20 15 20 

% 23,3 13,3 26,7 13,3 10,0 13,3 

Vztah ke 

sportu 
Aktivní sportovci Příležitostní sportovci Neprovozující sport 

Poč. resp. 50 50 50 

% 33,3 33,3 33,3 

Pohlaví Muži Ženy 

Poč. resp. 80 70 

% 53,3 46,7 

Vzdělání Základní Středoškolské Vysokoškolské 

Poč. resp. 13 89 48 

% 8,7 59,3 32,0 

Sociální 

status 
Zaměst. Nezaměst. OSVČ Studenti Důchodci Jiné 

Poč. resp. 80 20 16 16 13 5 

% 53,3 13,3 10,7 10,7 8,7 3,3 
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K zpracování výsledků výzkumu byl využit statistický program SPSS. Pro analýzu 

postojů bylo nadefinováno několik tvrzení, na které mohli respondenti odpovídat na škále 

1 až 5 (1 - zcela souhlasím, 5 - zcela nesouhlasím). Pokud nebyli schopni odpovědět, mohli 

se respondenti přiklonit k možnosti „nemohu posoudit“. Prostřednictvím shlukové analýzy, 

konkrétně pak pomocí analýzy řádových klastrů (Hierarchical cluster analysis), byla následně 

dle odpovědí respondentů provedena segmentace. Počet klastrů byl stanoven na 6 skupin. 

Cílem bylo vytvořit shluky či segmenty, uvnitř kterých si jsou respondenti podobní. 

Kromě shlukové analýzy, třídění prvního a druhého stupně, byla provedena rovněž 

faktorová analýza. Smyslem faktorové analýzy je zredukovat větší část faktorů na několik 

menších faktorů.  
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5 Analýza výsledků výzkumu 

K zjištění postojů zákazníků na trhu se zdravou stravou bylo nadefinováno několik 

tvrzení. Respondenti pak měli pomocí škály od 1 do 5 určit, jak s tímto tvrzením souhlasí. 

Ostatní otázky v dotazníku sloužily k dokreslení celkového obrazu sledovaných postojů. 

5.1 Chování na trhu se zdravou výživou 

V rámci analýzy byla zkoumána obecná zkušenost se zdravou stravou, a to na základě 

třídění prvního i druhého stupně. 

5.1.1 Zkušenosti se zdravou stravou 

Až 83,3 % respondentů, kteří odpověděli na dotazník, uvedlo, že již někdy vyzkoušeli 

zdravé potraviny. Pouze 16,7 % respondentů ještě nikdy nevyzkoušelo jediný výrobek zdravé 

stravy, viz Příloha 3, Tab. 1. 

Největší skupinu (Příloha 4, Tab. 1), která ochutnala zdravé potraviny, vzhledem 

k odpovědím respondentů, tvoří ženy (92,9 %). Pouze 7,1 % žen nevyzkoušelo zdravé 

potraviny. Naopak 25 % mužů uvedlo, že ještě nikdy nevyzkoušelo zdravé potraviny. 

Z Přílohy č. 6, Tab. 1 je patrné, že k zdravé stravě nejvíce inklinují vysokoškoláci, 

neboť 93,8 % vysokoškoláků již někdy vyzkoušelo zdravé produkty. Velký počet 

respondentů, kteří vyzkoušeli zdravé potraviny, byli středoškoláci (80,9 %), 

avšak ani respondenti se základním vzděláním nezaostávali s vyzkoušením zdravé stravy 

za ostatními skupinami (61,5 % respondentů se základním vzděláním uvedlo, že již někdy 

vyzkoušelo zdravé potraviny).  

Vzhledem k odpovědím respondentů, kteří provozují aktivně sport, se ukázalo, 

že až 94 % osob spadající do této skupiny má zkušenosti se zdravou stravou a pouze 6 % 

respondentů ještě nevyzkoušelo zdravé potraviny. Z výsledků výzkumu dále vyplynulo, 

že dvě třetiny nesportujících respondentů vyzkoušelo zdravou stravu (68 %) a pouze 32 % 

nesportujících uvedlo, že ještě nevyzkoušelo zdravé potraviny (Příloha 8, Tab. 1.) 

Respondenti museli zhodnotit faktory jako cena, značka, země původu, velikost balení 

a nutriční hodnota z hlediska vnímání důležitosti (1 - nejdůležitější, 5 - nejméně důležité). 

Obr. 5.1 pak uvádí vnímání respondentů. Z výzkumu vyplynulo, že pro respondenty je spíše 
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důležitá cena, velikost balení a nutriční hodnota. Tyto faktory hodnotili známkou 2. Značka 

a země původu byly ohodnoceny průměrně známkou 3, tedy respondenti nebyli schopni 

rozhodnout, na jakou stranu se mají přiklonit z hlediska důležitosti. 

 
Obr. 5.1 Zhodnocení důležitosti faktorů 

Po analýze druhého stupně týkající se otázky důležitosti jednotlivých faktorů nebyly 

zjištěny výrazné rozdíly v odpovědích. 

5.1.2 Realizace nákupů zdravých potravin 

Při analýze chování zákazníků na trhu se zdravou výživou bylo rovněž důležité vědět, 

kde všude nakupují lidé zdravé potraviny a kde nejčastěji nakupují zákazníci zdravou stravu. 

Dle odpovědí respondentů se ukázalo, že mezi velmi využívané prodejny patří 

nespecializované prodejny jako Kaufland, Globus, Tesco apod. Tyto prodejny využívá 63,1 % 

respondentů. Naopak nejméně využívaný pro nákup zdravých potravin je internet, který získal 

pouze necelých 5 %.  Téměř 11 % respondentů uvedlo, že nenakupují potraviny, Příloha 3, 

Tab. 3. Respondenti, kteří nenakupují zdravé potraviny, je především užívají, viz Tab. 5, 

Příloha 10. 

V nespecializovaných prodejnách nejčastěji nakupují jak muži, tak i ženy. Více však 

k nákupům v nespecializovaných prodejnách inklinují ženy (67,2%), u mužů je to pak o něco 

méně (59,1%). Specializované prodejny rovněž využívají více ženy (26,6%), avšak internet 
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je v poměru k odpovědím obou skupin více využíván muži (6,1%). Podrobněji jsou informace 

zaznamenány v Příloze 4, Tab. 2. 

Odpovědi mladých lidí se oproti odpovědím starších věkových skupin týkajících 

se nákupu produktů v obchodech nikterak nelišily. Skupiny jednoznačně nejčastěji využívají 

nabídky nespecializovaných prodejen. Na rozdíl od odpovědí lidí ve věku 18 - 49 let uváděli 

velmi často lidé nad 50 let, že nenakupují zdravé potraviny. Údaje jsou uvedeny v Příloze 5, 

Tabulce 1. 

Respondenti se rovněž shodovali v odpovědích nejčastějšího nákupu vzhledem 

k sociálnímu statusu. Opět jsou téměř u všech skupin nejčastěji využívány nespecializované 

prodejny typu Kaufland, Globus, Tesco. Osoby samostatně výdělečně činné uváděly, 

že kromě nespecializovaných prodejen využívají i specializované prodejny (46,7 %). Naopak 

téměř polovina osob v důchodovém věku uvedla, že nenakupuje zdravé potraviny (41,7 %). 

Lidé na mateřské dovolené uvedli, že pokud nakupují zdravé potraviny, pak výhradně 

v nespecializovaných prodejnách, viz Příloha 7, Tab. 1. 

5.1.3 Frekvence nákupů zdravých potravin 

Respondenti, kteří uvedli, že nakupují potraviny v prodejně či na internetu dále 

odpovídali na otázku „kdy nejčastěji nakupují“. Cílem bylo zjistit, zda je jejich nákup 

promyšlený, nebo se jedná o impulzivní nákup. Muži (55 %) i ženy (44,4 %) jednotně 

odpovídali, že se jedná o náhodný nákup. Naopak nejméně obě skupiny označily nákup 

potravin ve slevě. Je tedy patrné, že si lidé neváhají koupit zdravé potraviny, i když nejsou 

ve slevě (Příloha 4, Tab. 3). 

Příloha 5, Tab. 2 uvádí frekvence nákupu vzhledem k věku respondentů. Respondenti 

kromě věkové kategorie 34 - 41 let, která nakupuje zdravé potraviny pravidelně, nejvíce 

uváděli, že nakupují zdravé potraviny náhodně. Nejvíce nakupují potraviny výhradně ve slevě 

lidé ve věku 58 – 65 let. 

Ačkoliv je větší předpoklad, že lidé, kteří chovají určitý vztah ke sportu, budou více 

inklinovat k nákupu zdravých potravin, odpověděly obě skupiny sportovců, kteří sportují 

aktivně (50 %) i příležitostně (58,1 %), že potraviny nejvíce nakupují náhodně. Naopak 

respondenti, kteří nesportují vůbec, odpovídali nejčastěji (47,1 %), že nakupují zdravé 
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potraviny při každém nákupu. To znamená, že nesportující respondenti nakupují zdravé 

potraviny častěji, než sportovci, čímž se snaží žít zdravěji (Tab. 3, Příloha 8). 

5.1.4 Nákup produktů 

Po zjištění situace frekvence nákupu bylo důležité zjistit, jaké potraviny nejčastěji 

nakupují. Na výběr měli respondenti 7 variant odpovědí, sestavených dle současných nabídek 

prodejen se zdravou stravou. Jednoznačným favoritem byly müsli výrobky a sušené ovoce, 

které označilo téměř 60 % respondentů. Nejméně nakupovanými produkty byla skupina jiné, 

která zahrnovala mléčné výrobky. Tyto produkty byly uvedeny pouze 4 respondenty 

(Příloha 3, Tab. 6). 

Z hlediska pohlaví bylo uvedeno dvěma třetinami žen (67,7 %), že nakupují nejčastěji 

müsli a sušené ovoce, nejméně pak diabetické výrobky a mléčné výrobky. Muži odpovídali 

totožně s ženami, tedy nejčastějším produktem, který nakupují, jsou müsli a sušené ovoce 

(50 %) a nejméně nakupovanými produkty jsou diabetické a bezlepkové produkty. Výsledky 

jsou zaznamenány v Tab. 4, která je součástí Přílohy 4. 

Příloha 8, Tabulka 2 deklaruje, že nejvíce nakupovanými produkty jsou u sportovců 

i lidí neprovozujících sport výrobky typu müsli a sušené ovoce. Nejméně jsou pak 

nakupovány diabetické a bezlepkové výrobky a mléčné výrobky. 

5.1.5 Průměrná měsíční útrata za zdravé potraviny 

Jakmile bylo zjištěno, kde respondenti nakupují potraviny a o jaké zdravé potraviny 

se jedná, byla obrácena pozornost na průměrné měsíční útraty. Nejčastější odpovědí žen bylo, 

že se snaží utrácet co možná nejmenší částku (52,4 %). Nejméně pak utrácí částku v rozmezí 

od 1001 Kč do 1500 Kč, kterou uvedlo pouze 9,5 % všech dotazovaných žen. Muži 

odpovídali shodně s ženami, viz Příloha 4, Tab. 6.  

Vzhledem k sociálnímu statusu byla částka do 500 Kč uvedena nejméně osobami 

samostatně výdělečně činnými (7,1 %), nejvíce pak vynakládají za zdravé potraviny 1501 Kč 

a více (42,9 %). Ostatní skupiny jednoznačně uváděly, že nejčastěji vynakládají v průměru 

částku do 500 Kč. Bližší informace jsou uvedeny v Příloze 7, Tab. 2. 
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Osoby, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je základní se snaží utrácet velmi malé 

částky, konkrétně pak vynakládají částku do 500 Kč (85,7 %). Zároveň jejich průměrná 

měsíční útrata za zdravé potraviny nepřekračuje částku 1000 Kč. Respondenti, kteří 

absolvovali střední školu, průměrně měsíčně utrácí za zdravé potraviny částky do 1000 Kč. 

Nevyhýbají se však ani vyšším částkám. Ani vysokoškoláci se oproti předchozím skupinám 

nesnažili vynakládat vysoké částky za zdravé potraviny, viz Příloha 6, Tab. 2. 

5.1.6 Spokojenost s chutí biopotravin 

Všichni respondenti měli rovněž označit spokojenost s chutí biopotravin. 

Jak je z obrázku 5.2 patrné, nejvíce respondentů, kteří vyzkoušeli biopotraviny, je s jejich 

chutí spíše spokojeno (24,7 %). Pouze 0,7 % respondentů uvedlo, že je s chutí biopotravin 

po jejich vyzkoušení nespokojeno. 22 % respondentů nepoznalo rozdíl v chuti od klasických 

potravin a 21,3 % respondentů nevyzkoušelo biopotraviny.  

 
 

Obr. 5.2 Spokojenost s biopotravinami 

Na základě třídění druhého stupně bylo zjištěno, že zkušenost s chutí biopotravin mají 

nejméně muži (27,5 %). Naopak ženy nejvíce uváděly, že po vyzkoušení biopotravin 

nepoznaly rozdíl v chuti od klasických potravin (27,1 %), viz Příloha 4, Tab. 5. 

Spokojenost s chutí biopotravin se rovněž lišila i dle vztahu ke sportu. Zatímco aktivní 

sportovci jsou s chutí biopotravin spíše spokojení (32 %), osoby, které sportují příležitostně, 

uvedly, že jsou velmi spokojeni s chutí biopotravin (26 %). Respondenti, kteří nepatří mezi 
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sportovce, nejčastěji uvedli, že ještě nevyzkoušeli biopotraviny, a proto nemohli posoudit 

chuť těchto speciálních potravin (32 %), viz Příloha 8, Tab. 4. 

5.1.7 Využívání informačního kanálu 

Změna postojů je možná hlavně dostupnými informacemi. Na základě tohoto bylo 

zkoumáno, kde všude hledají respondenti informace o zdravých potravinách a který 

informační kanál využívají nejčastěji. Odpovědi respondentů jsou uvedeny v obrázku 5.3. 

 
 

Obr. 5.3 Využívání informačních kanálů 

Z Obrázku 5.3 rovněž vyplývá, že nejvíce využívaným informačním kanálem 

je internet, který označilo 34,4 % respondentů. Nejméně využívaným informačním kanálem 

je rodina, kterou uvedlo 10,4 % respondentů. 

Nejčastěji využívaným informačním kanálem se dle odpovědí respondentů uvedených 

v Obr. 5.4 níže stal internet (43,4 % mužů a 31,8 % žen). Muži pak dále označovali, 

že nejméně využívají tiskoviny (9,2 %). Naopak nejméně uvedenou odpovědí žen byla 

možnost „nehledám informace“, kterou uvedlo 9,1 % žen. Je tedy patrné, že se ženy více 

zajímají o informace týkající se zdravé stravy než muži.  
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Obr. 5.4 Nejčastěji využívané informační kanály 

Z hlediska věku využívají internet nejčastěji lidé ve věku 18 - 33 let a lidé ve věku 

42 - 49 let. Věkové kategorie 34 – 41 let a 58 – 65 let nečastěji hledají informace přímo 

v obchodě. Tisk pak nejvíce využívají lidé ve věku 50 – 57 let, viz Příloha 5, Tabulka 3. 

Nejčastěji uváděnou odpovědí lidí se základním vzděláním bylo, že nehledají 

informace (46,2 %). Naopak středoškoláci (39,3 %) a respondenti s vysokoškolským 

vzděláním (42,2 %) hledají nejčastěji informace na internetu, viz Příloha 6, Tab. 3.  

Obecně sportovci (sportující aktivně i příležitostně) využívají nejčastěji k hledání 

informací internet. Osoby nesportující vůbec pak hledají informace o zdravé stravě nejčastěji 

přímo v obchodě, viz Příloha 8, Tab. 5. 

5.1.8 Funkce při nákupu zdravých potravin 

Poslední otázka, která dokresluje celkový obraz respondentů, byla zaměřena na funkce 

při nákupu zdravých potravin, viz Příloha 3, Tab. 11. Jak je z tabulky patrné, jsou respondenti 

převážně osoby, které nakupují (51,7 %) a užívají zdravé potraviny (57,7 %). Nejméně 

odpovědělo respondentů, kteří neplní žádnou funkci, a tedy nepatří mezi uživatele, zájemce o 

zdravé potraviny ani osoby, které nakupují tyto speciální produkty pro někoho v rodině. 
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5.1.9 Analýza frekvencí nákupu dle místa nejčastěji vykonaného nákupu 

Při porovnání místa nákupu a frekvence nákupu bylo zjištěno, že pokud respondenti 

nakupují v nespecializovaných prodejnách, jedná se převážně o náhodný nákup. Tuto 

odpověď uvedlo 54,3 % respondentů. Respondenti, kteří nakupují zdravé potraviny 

ve specializovaných prodejnách, nejčastěji uváděli, že nakupují zdravé potraviny pravidelně 

(57,1 %). Nejméně pak respondenti nakupují ve specializovaných prodejnách kvůli slevovým 

akcím. (7,1 %). Detailně jsou informace uvedeny v Příloze 10, konkrétně v Tab. 2. 

5.1.10 Analýza frekvence nákupu dle průměrné měsíční útraty 

Tab. 3 v Příloze 10 uvádí odpovědi respondentů vzhledem k jejich průměrné měsíční 

útratě a frekvenci nákupu. Jak z tabulky vyplývá, neváhají lidé, kteří nakupují zdravé 

potraviny pravidelně, vynaložit větší částky k pořízení těchto produktů. Pakliže respondenti 

nakupují potraviny ve slevě, či se jedná zcela o náhodný nákup, vynakládají převážně velmi 

malé částky (do 500 Kč).  

5.2 Analýza postojů 

Pro analýzu postojů respondentů bylo nadefinováno 10 tvrzení, na základě kterých 

měli zákazníci určit souhlas s tvrzením (1 - zcela souhlasím, 5 - zcela nesouhlasím). Výsledky 

odpovědí jsou znázorněny v Obrázku 5.6 níže. Pozitivní a negativní postoje jsou odděleny 

prostřední hodnotou, označenou žlutou linií. 

5.2.1 Obecné postoje respondentů dle třídění prvního stupně 

Z výsledků analýzy postojů uvedených v Obr. 5.5 níže se ukázalo, že dle názorů 

respondentů působí zdravé potraviny blahodárně na lidský organismus. Respondenti rovněž 

spíše souhlasí s tím, že zdravé potraviny obsahují méně škodlivých látek a disponují 

dostatečným množstvím informací o složení těchto potravin. Tvrzení, které se nejvíce 

setkalo s negativním souhlasem respondentů, bylo spojení potravin s vyznáváním určitých 

hodnot (ohodnoceno průměrnou známkou 3,9), tedy vegetariánství, veganství apod., 

a pečlivý výběr zdravých potravin dle jejich složení. Speciální potraviny jsou tedy 

v podvědomí lidí hodnoceny jako zdravé. 
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Obr. 5.5 Postoje k zdravé stravě 

A. Dbám na zdravý životní styl. 

B. Pečlivě si vybírám zdravé potraviny dle jejich složení. 

C. Zdravé potraviny obsahují více nutričních hodnot. 

D. Zdravé pot. konzumuji, neboť vyznávám určité hodnoty (vegani, ...). 

E. Zdravé potraviny obsahují méně škodlivých látek. 

F. O zdravých potravinách je dostatek informací o jejich složení a přípravě. 

G. Současná nabídka zdravých potravin není dostačující. 

H. Zdravé potraviny jsou předražené. 

I. Zdravé potraviny konzumuji, neboť mi chutnají. 

J. Zdravé potraviny blahodárně působí na lidský organismus. 

5.2.2 Postoje respondentů dle nejvýše dosaženého vzdělání 

Na základě třídění druhého stupně nebyly zjištěny významné rozdíly v postojích 

z hlediska pohlaví a věku. Znatelné rozdíly v postojích byly patrné až z vyhodnocení dalších 

identifikačních otázek, jako sociální status respondentů, vzdělání a vztah ke sportu. Přiložené 

obrázky používají stejná označení tvrzení jako u Obrázku 5.5 výše. 

Níže uvedený Obr. 5.6 poukazuje na rozdíly v postojích z hlediska nejvýše 

dosaženého vzdělání respondentů. 

Na základě třídění druhého stupně byly shledány rozdíly v postojích respondentů, 

dle nejvýše dosaženého vzdělání. Respondenti s vysokoškolským vzděláním svými postoji 
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nejvíce inklinovali k profilu lidí, kteří dbají na zdravý životní styl, snaží se pečlivě vybírat 

zdravé potraviny dle jejich složení a v průměru si daleko více asociovali potraviny 

s vyznáváním určitých hodnot jako vegetariánství apod. Dále tvrdí, že současná nabídka 

zdravých potravin není dostačující.  

 

    Obr. 5.6 Postoje k zdravé stravě dle vzdělání respondentů 

Naopak respondenti, jejichž nejvyšší dosažené vzdělání je základní, 

byli vyprofilováni následovně: jedná se o lidi, kteří spíše nedbají na zdravý životní styl 

a nevybírají si potraviny dle jejich složení. Respondenti se základním vzděláním ovšem patří 

mezi ty, kteří si nejvíce ze všech skupin tohoto třídění asociují zdravé potraviny s vyznáváním 

určitých hodnot (vegetariánství apod.). Na rozdíl od respondentů s vysokoškolským 

vzděláním si lidé se základním vzděláním myslí daleko více, že jsou zdravé potraviny 

předražené a blahodárně působí na lidský organismus.  

Dále z Obr. 5.6 vyplývá, že ačkoliv jsou odpovědi respondentů se středním 

a vysokoškolským vzděláním odlišné, daleko častěji inklinovaly obě skupiny ke stejným 

odpovědím než respondenti se základním vzděláním.  

Jelikož došlo k významným rozdílům v odpovědích dle sociálního statusu, 

jsou následující analýzy z důvodu poskytnutí větší přehlednosti rozděleny do dvou grafů. 

Celkový graf je pak uveden v Příloze 10.1. Skupiny byly rozděleny na ty, kteří jsou schopni 
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a mohou pracovat (zaměstnaní, nezaměstnaní a OSVČ) a skupinu osob, které ještě nepracují 

či nemohou pracovat (studenti, osoby na mateřské dovolené a důchodci). 

 

Obr. 5.7 Postoje k zdravé stravě dle sociálního statusu – a) 

Obr. 5.7 - a) uvádí odpovědi respondentů, kteří jsou zaměstnaní, nezaměstnaní a osob 

samostatně výdělečně činných. Největší rozdíly byly shledány mezi OSVČ a nezaměstnanými 

lidmi. OSVČ lze na základě jejich odpovědí charakterizovat jako respondenty, kteří dbají 

na zdravý životní styl, pečlivě si vybírají zdravé potraviny dle jejich složeni, domnívají se, 

že zdravé potraviny obsahují méně škodlivých látek a zároveň pro ně nejsou zdravé potraviny 

předražené, spíše jsou dražší. Dle jejich mínění působí zdravé potraviny blahodárně na lidský 

organismus. 

Postoje respondentů, kteří jsou v současné době nezaměstnaní, jsou odlišné od osob 

samostatně výdělečně činných. Jedná se o lidi, kteří spíše dbají na zdravý životní styl, příliš 

se nezajímají o složení zdravých potravin a spíše si nespojují konzumaci zdravých potravin 

s vyznáváním určitých hodnot (vegetariánství, diety apod.). Dále se jedná o respondenty, 

pro které jsou zdravé potraviny spíše dražší, ale působí blahodárně na lidský organismus. 

Při pokračování analýzy postojů dle sociálního statusu bylo na základě odpovědí 

respondentů, kteří jsou v současné době na mateřské dovolené, studují nebo v důchodu 

zjištěno, že nejvíce se lišily postoje důchodců a studentů. Rozdíly jsou zaznamenány 

v Obr. 5.7. - b). 
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Obr. 5.7 Postoje k zdravé stravě dle sociálního statusu - b) 

Zatímco studenti se jevili svými postoji jako lidé, kteří spíše dbají na zdravý životní 

styl, spíše se snaží vybírat zdravé potraviny dle nutričních hodnot, velmi si spojují zdravé 

potraviny s vyznáváním určitých hodnot jako vegetariánství, diety, veganství a podobně, 

a ačkoliv dle jejich názoru působí zdravé potraviny blahodárně na lidský organismus, 

jsou tyto produkty předražené. 

Lidé v důchodu mohou být svými postoji charakterizováni jako lidé, kteří dbají 

na zdravý životní styl daleko méně než studenti, ale daleko více než lidé na mateřské 

dovolené, spíše si nevybírají zdravé potraviny dle jejich složení, nespojují si zdravé potraviny 

s vyznáváním určitých hodnot (vegetariánství apod.) a dle jejich názoru jsou zdravé potraviny 

dražší, ne však předražené. 

Osoby na mateřské dovolené (odpovídal jeden muž a tři ženy), mohou být 

charakterizovány jako osoby, které příliš nedbají na zdravý životní styl, neřídí se při výběru 

zdravých potravin výživovou hodnotou, nevyznávají žádné hodnoty (diety, veganství apod.) 

a myslí si, že zdravé potraviny obsahují méně škodlivých látek. Tyto osoby konzumují zdravé 

potraviny, neboť jim chutnají. Navíc dle jejich názoru působí zdravé potraviny blahodárně 

na lidský organismus. 
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Postoje k zdravé stravě se lišily také mezi lidmi provozující sport a osobami, 

které neprovozují sport. Obr. 5.8 deklaruje postoje respondentů dle vztahu ke sportu. 

 

Obr. 5.8 Postoje k zdravé stravě dle vztahu ke sportu 

Pro respondenty, kteří sportují aktivně, je typické, že se spíše snaží dbát na zdravý 

životní styl, příliš se nesnaží pečlivě vybírat potraviny dle jejich složení, hodnotí zdravé 

potraviny jako spíše drahé, a dle jejich názoru působí blahodárně na lidský organismus. Toto 

tvrzení bylo v průměru hodnoceno daleko hůře, než ho hodnotili lidé nesportující vůbec. 

Lidé, kteří nesportují vůbec, sice nedbají příliš na zdravý životní styl a nevybírají 

si potraviny dle jejich složení, avšak oproti sportovcům se domnívají, že je mnoho informací 

o složení a možnostech přípravy zdravých potravin, dle jejich názoru působí zdravé potraviny 

blahodárně na lidský organismus. Ačkoliv nejsou výsledky bodu I (konzumuji zdravé 

potraviny, neboť mi chutnají) příliš markantní, ukázalo se, že osoby neprovozující žádný sport 

konzumují zdravé potraviny daleko více než sportovci, neboť nesportujícím osobám zdravé 

produkty více chutnají. 

Prostřednictvím faktorové analýzy byla zredukována tvrzení, dle kterých měli 

respondenti vyjádřit svůj postoj ke zdravé výživě. Tvrzení byla rozřazena do 4 faktorů, 

které mohou být označeny jako životní styl (první faktor), produkt (druhý faktor), poptávka 

(třetí faktor), nabídka (čtvrtý faktor). Výše zmíněné údaje jsou uvedeny v Příloze 10, Tab. 1. 
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5.3 Identifikace cílových skupin 

Prostřednictvím shlukové analýzy mohou být respondenti na základě svých postojů 

členěni do šesti kategorií: bio zákazníci, pokrokoví zákazníci, spořiví zákazníci, ovlivnitelní 

zákazníci, vyznavači klasických potravin a příležitostní zákazníci Podrobněji jsou jednotlivé 

segmenty rozepsány níže. 

5.3.1 Segment číslo 1: Bio zákazníci 

Jedná se o zákazníky, kteří mohou být charakterizováni jako lidé velice orientovaní 

na zdravou stravu (mezi těmito lidmi není nikdo, kdo by nevyzkoušel zdravé potraviny), 

viz Příloha 9, Tab. 1. Prioritou osob prvního segmentu je dodržování zdravého životního 

stylu, viz Obr. 5.9 níže. Až 68,4 % respondentů bylo spokojeno s chutí biopotravin, viz 

Příloha 9, Obr. 1. 

 
 

Obr. 5.9 Životní styl dle segmentů 

Bio zákazníci jsou tvořeni ze dvou třetin muži (63,2 %) a jedné třetiny ženami 

(Příloha 9, Tabulka 9). Z hlediska věku se jedná o lidi ve věku 34 – 41 let (31,6 %), nejmenší 

věkovou skupinu tohoto segmentu tvoří lidé ve věku 42 - 49 let (5,3 %), viz Příloha 9, 

Tab. 10. Skupina je tvořena nejen aktivními sportovci (42,1 %), ale i osobami 

neprovozujícími sport (36,8 %). Je tedy patrné, že vyznavači zdravých potravin nemusí být 

vždy pouze sportovci. Podrobnější informace jsou uvedeny v Příloze 9, Tab. 13. 
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Osoby silně orientované na zdravé potraviny, přírodu a bio, neváhají vynaložit velké 

částky na koupi zdravých potravin a kupují všechny dostupné zdravé potraviny, většinou 

za účelem jejich konzumace (Obr. 2, Příloha 9). Zdravé potraviny jsou nakupovány 

při každém nákupu zdravých potravin (64,7 %), viz Obr. 4, Příloha 9, a to převážně 

v nespecializovaných prodejnách (75 %), viz Příloha 9, Tab. 7. 

Informace nejčastěji čerpají z internetu (52,6 %), nejméně dají na informace o zdravé 

stravě uvedené v tisku (5,3 %), viz Obr. 3, Příloha 9. Svou vírou v zdravý životní styl 

hodnotili respondenti jako nejdůležitější faktor ceny a obsah nutričních hodnot v potravinách. 

Nejméně důležitá je pro ně země původu a značka zdravých potravin, viz Přílohy 9, Tab. 2 – 

6. 

5.3.2 Segment č. 2: Pokrokoví zákazníci 

 Segment je tvořen největší skupinou lidí, kteří vyzkoušeli zdravé potraviny (98 %), 

pouze 2 % respondentů tohoto segmentu zatím nevyzkoušelo zdravé potraviny, viz Příloha 9, 

Tabulka 1. Segment je převážně tvořen ženami (56 %, Příloha 9, Tab. 9) a věkovými 

kategoriemi 18 - 25 let (36 %) a 34 - 41 let (24 %), bližší informace jsou uvedeny v Příloze 9, 

Tabulka 10. Dále jej nejvíce tvoří lidé se středoškolským vzděláním (60 %), Příloha 9, Tab. 

11, zaměstnané osoby (62 %), Příloha 9, Tabulka 12, a sportující lidé (aktivně sportující tvoří 

stejný počet jako příležitostně sportujících, tedy 38 %), viz Příloha 9, Tab. 13. 

Pokrokoví zákazníci se spíše snaží dbát na zdravý životní styl, viz Obr. 5.11 výše, 

ačkoliv patří mezi skupiny, které utrácí za zdravé potraviny menší částky, viz Příloha 9, 

Obr. 2. Nejčastěji realizují nákupy zdravých potravin v nespecializovaných prodejnách (66,7 

%), nejméně pak na internetu (8,9 %), viz Příloha 9, Tab. 7. Při hodnocení důležitosti uvedli, 

že je pro ně důležitá cena, nutriční hodnoty potravin a velikost balení, údaje jsou vedeny v 

Přílohách 9, Tab. 2 až 6. 

Nákupy provádějí impulzivně (náhodně). Tato možnost byla označena téměř 50 % 

respondenty. Rovněž tyto osoby uváděly, že nakupují zdravé produkty při každém nákupu 

potravin (41,7 %). Bližší informace jsou uvedeny v Příloze 9, Obr. 4. To znamená, že tyto 

osoby nebudou váhat vyzkoušet produkty zdravé stravy, avšak vzhledem k hodnocení 

důležitosti značky, budou s velkou pravděpodobností inklinovat ke konkrétním produktům 

(Příloha 9, Tab. 3). 
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Mezi nejvíce nakupované produkty patří müsli, sušené ovoce a další typy produktů 

z nabídky klasických zdravých potravin. Nejméně pak využívají speciální potraviny, 

jako bezlepkové a diabetické potraviny (Příloha 9, Tab. 8). 

Postoje zákazníků jsou formovány na základě informací získaných z internetu. 

Právě internet využívá až 53,3 % respondentů, jako jediní rovněž inklinovali k informacím 

získaných z tisku (20 %). Bližší informace jsou uvedeny v Příloze 9, Obr. 3. 

5.3.3 Segment č. 3: Spořiví zákazníci 

Nejdůležitější u spořivých zákazníků je cena a velikost balení zdravých potravin 

(Příloha 9, Tab. 2 a Tab. 5), a to jak pro sportovce obecně, tak pro nesportovce (Příloha 9, 

Tab. 13). Segment je téměř rovnoměrně zastoupený z hlediska pohlaví (muži 53,6 % a 46,4 % 

ženy). Údaje jsou uvedeny v Příloze 9, Tabulce 9. Zákazníci nejvíce využívají nabídku 

nespecializovaných prodejen (52 % respondentů), avšak neváhají navštívit i specializované 

prodejny (36 %), viz Příloha 9, Tab. 7. Své nákupy realizují náhodně (Příloha 9, Obr. 4), 

ale zároveň se na jejich pořízení snaží vynaložit co nejmenší částku (Příloha 9, Obr. 2). 

Obr. 5. 10 ukazuje názor respondentů na cenu zdravých potravin. Je patrné, že ačkoliv 

se snaží spořiví zákazníci vynakládat co možná nejmenší částky, zdravé potraviny nejsou 

pro ně předražené, avšak ani levné. Jejich postoj je spíše neutrální. 

 
Obr. 5.10 Názor na cenu dle segmentů 
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Velké množství lidí v třetím segmentu vyzkoušelo biopotraviny. S jejich chutí bylo 

téměř třicet procent respondentů spokojeno. Stejný počet respondentů zároveň uvedlo, 

že nepoznali rozdíl, viz Příloha 9, Obrázek 1. Nejčastěji hledají spořiví zákazníci informace 

na internetu (Příloha 9, Obr. 3), čemuž svědčí i velmi mladý věk respondentů (25 % 

respondentů ve věkové kategorii 18 - 25 let). Zároveň je segment významně zastoupen lidmi 

ve věku 42 – 49 let (21,4 %), viz Příloha 9, Tab. 10. Často nakupované produkty jsou müsli 

a sušené ovoce, které dle odpovědí nakupuje 14 respondentů, což představuje třetinu osob 

třetího segmentu. Údaje o nákupu potravin jsou uvedeny v Příloze 9, Tabulce 8. 

5.3.4 Segment č. 4: Ovlivnitelní zákazníci 

Název segmentu č. 4 byl zvolen z toho důvodu, že právě tito zákazníci nejvíce hledají 

informace o produktech až v samotném obchodě, tudíž právě tito zákazníci mohou být nejvíce 

ovlivněni konkrétní prodejnou, její nabídkou, personálem apod., a to k nákupu takových 

produktů, které sami ani neplánovali (viz Příloha 9 Obr. 3). Z hlediska pohlaví je tvořen tento 

segment převážně ženami (63,2 %), Příloha 9, Tab. 9. Nákupy jsou nejčastěji realizovány 

v nespecializovaných prodejnách (77,8 %), viz Příloha 9, Tab. 7, a to náhodně (8,1 %), tedy 

impulzivně, viz Příloha 9 Obr. 4.  

V průměru vynakládají tito zákazníci měsíčně za koupi zdravých potravin částku 

do 500 Kč (73,7 %), Obr. 2, Příloha 9, avšak vzhledem k tomu, že nejvíce utrácejí za 

produkty typu müsli, sušené ovoce, obiloviny a luštěniny (Příloha 9, Tab. 8), jejichž 

pořizovací cena není příliš velká, je suma, kterou měsíčně utratí adekvátní. 

 Ovlivnitelní zákazníci uváděli, že nepoznali rozdíl mezi chutí bio produktů 

a klasických potravin (36,8 %), ale pokud někteří lidé chuť rozeznali od klasických výrobků, 

pak byli spíše spokojeni s bioprodukty (Obr. 1, Příloha 9). 

5.3.5 Segment č. 5: Vyznavači klasických potravin 

Pátý segment je nejvíce zastoupen osobami, které nevyzkoušely zdravé potravin. Tuto 

odpověď uvedlo 71,4 % respondentů a pouze necelých 30 % respondentů uvedlo, 

že vyzkoušelo zdravé potraviny. Bližší informace jsou uvedeny v Příloze 9, Tab. 1. Pokud 

osoby v tomto segmentu nakupují zdravé potraviny, pak je nejčastěji nakupují 

v nespecializovaných prodejnách (41,7 %), viz Příloha 9, Tab. 7. V nákupech nemají systém, 

nákupy jsou realizovány náhodně (57,1 %). Část respondentů uvedlo, že zdravé potraviny 
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nakupují při každém nákupu (42,9 %). Konkrétní údaje jsou uvedeny v Příloze 9, Obr. 4 níže. 

S největší pravděpodobností se jedná o nákup pro někoho v rodině (Tab. 5, Příloha 10).  

Lidé patřící do segmentu vyznavačů klasických potravin, uvedli, že nehledají 

informace o zdravých potravinách (35,7 %). Osoby, které hledají informace, nejčastěji 

odpověděly, že je hledají přímo v obchodě (35,7 %) či v tisku (14,3 %), údaje jsou uvedeny 

v Obrázku 3, Přílohy 9. 

Vyznavači klasických potravin jsou nejvíce zastoupení muži (64,3 %, Příloha 9, 

Tab. 10) a lidé ve věku 34 - 41 let (50 %, Příloha 9, Tab. 10). Z hlediska preferencí hodnotí 

cenu a velikost balení jako velice důležitou (Příloha 9, Tabulkách 2 a 3). Z hlediska jejich 

postojů k zdravé stravě se jedná z největší části o osoby, které nedbají na zdravý životní styl, 

viz Obr. 2, Příloha 10. 

5.3.6 Segment č. 6: Pasivní uživatelé  

Pasivní uživatelé jsou takoví uživatelé, kteří sice vyzkoušeli zdravé potraviny 

(60 %, viz Příloha 9, Tab. 1), avšak nepatří mezi osoby, které dbají na zdravý životní styl 

(35 % respondentů, viz Příloha 9, Obr. 2) a jejich zájem o zdravé potraviny je minimální 

(50 % respondentů uvedlo, že nehledají zdravé potraviny). Pokud potřebují najít informace 

o zdravých produktech, obrátí se na rodinu a známé, viz Obr. 3, Příloha 9. 

Nákupy realizují náhodně 70 % a vynakládají na ně co možná nejmenší částky, 

viz Obr. 2, Příloha 9. Velmi důležité faktory „příležitostných zákazníků“ jsou cena a velikost 

balení (Příloha 9, Tabulky 2 a 3). Tito lidé uváděli, že k nákupu zdravých potravin využívají 

nespecializované prodejny (57,1 %). Druhou nejčastěji uváděnou odpovědí bylo, že potraviny 

nenakupují vůbec (42,9 %). Bližší informace jsou uvedeny v Příloze 9, Tab. 7 Segment 

zastupují převážně muži (75 %), vysokoškoláci (45 %) a osoby, které neprovozují žádný sport 

(55 %), viz /říloha 9, Tabulky 9, 11 a 13.  
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6 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo zjistit postoje lidí k výrobkům zdravé stravy, 

kde nejčastěji nakupují tyto produkty, kde hledají informace o zdravé stravě, jaká je jejich 

útrata a celkově jaký mají názor na zdravou stravu, čemuž pomohla nadefinovaná tvrzení. 

Hlavním cílem pak bylo vyprofilovat zákazníky na trhu se zdravou stravou. 

Diplomová práce čerpá z primárních i sekundárních dat. Primární data jsou tvořena 

z informací, získaných prostřednictvím marketingového výzkumu. Výzkum byl realizován 

na frekventovaných místech v Ostravě a v okolí Ostravy, za použití metody osobního 

dotazování. Kvůli stanoveným kvótám muselo být z výzkumu odstraněno mnoho dotazníků.  

Nástrojem výzkumu byl dotazník, v kterém byly uvedeny identifikační otázky 

a otázky, na základě kterých měli respondenti vyjádřit souhlas s určitým tvrzením. Ostatní 

otázky v dotazníku sloužily k dokreslení celkového profilu respondentů. Plánem pro samotný 

výzkum bylo využít techniku kvótního výběru. Stanovené kvóty byly naplněny, ačkoliv 

muselo být mnoho dotazníků vyfiltrováno. Ze získaných údajů bylo následně nadefinováno 

šest segmentů zákazníků na trhu se zdravou stravou. Jedná se o bio zákazníka, pokrokového 

zákazníka, spořivého zákazníka, ovlivnitelného zákazníka, vyznavače klasických 

potravin a příležitostného uživatele. 

Bio zákazník je takový zákazník, jehož prioritou je dodržování zásad zdravého 

stravování, neváhá vynaložit velké finanční prostředky na koupi zdravých potravin 

a to i na koupi bio produktů, které mohou být v současnosti považovány za „trend“. 

Ačkoliv je tento typ zákazníka silně orientován na zdravou stravu, potraviny nakupuje 

převážně v nespecializovaných prodejnách. Informace o zdravých potravinách hledá hlavně 

na internetu a je tedy nutné přizpůsobit pro tohoto zákazníka internetové stránky tak, 

aby vyhovovaly jeho současným přáním a potřebám. 

Název „pokrokový zákazník“ byl zvolen z toho důvodu, že tyto osoby neváhají 

využít nabídky na trhu se zdravou stravou, ačkoliv nepatří mezi největší vyznavače zdravého 

životního stylu. Obdobně jako bio zákazník nejčastěji nakupuje zdravé potraviny 

v nespecializovaných prodejnách, informace o produktech hledá převážně na internetu. 

Pokrokový zákazník se snaží utrácet nižší částky za potraviny, avšak neváhá vynaložit i více 

peněz k získání kvalitních potravin. 
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Pro spořivého zákazníka je důležitá cena a velikost balení, čemuž odpovídá průměrná 

měsíční útrata za zdravé potraviny. Využívá k nákupu zdravých potravin nespecializované 

i specializované prodejny. Kromě přirozené spořivosti je tento zákazník typický i tím, 

že si velmi dobře uvědomuje důležitost nutriční hodnoty potravin. Své postoje formuje 

především z informací získaných na internetu. 

Ovlivnitelný zákazník formuje své postoje prostřednictvím informací získaných 

přímo v obchodě. Je tedy nejvhodnější zaměřit nástroje komunikačního mixu prodejny tak, 

aby nejvíce vyhovoval přáním a potřebám tohoto zákazníka. Nejčastěji nakupuje tento 

zákazník v nespecializovaných prodejnách. Jeho nákupy nepatří mezi předem promyšlené, 

spíše jsou impulzivní. 

Zákazník typu „vyznavač klasických potravin“ je typický tím, že příliš nepatří mezi 

osoby, které by vyzkoušely zdravé potraviny. Jelikož zdravé potraviny nevyzkoušel, dává 

tedy přednost klasickým potravinám. Pokud uváděl tento zákazník, že potraviny nakupuje, 

pak se jednalo nejčastěji o nákup v nespecializovaných prodejnách. S největší 

pravděpodobností nakupuje tyto potraviny pro někoho v rodině. Pokud vyznavač klasických 

potravin hledá informace o speciálních produktech, obrací se přímo na obchod. Ačkoliv 

nepatří mezi konzumenty zdravé stravy, je jako u ovlivnitelného zákazníka vhodné zacílit 

nástroje komunikačního mixu na tohoto zákazníka, neboť jak bylo výše zmíněno, pokud hledá 

informace o produktech, dělá tak přímo v obchodě. 

Pasivní uživatel je vyznavačem nespecializovaných prodejen. Jedná se o typ 

zákazníka, který je velmi impulzivní a zároveň o osobu, jejíž prioritou je vynaložit co možná 

nejmenší částku na dosáhnutí svých cílů. Cena a velikost balení jsou pro tohoto zákazníka 

velmi důležité. Jeho zájem o informace o zdravé potraviny je minimální. Pokud potřebuje 

informace, obrátí se na rodinu a známé. Celkově je jeho zájem o zdravé potraviny laxní. 

Obecně z výzkumu vyplynulo, že lidé nejčastěji nakupují zdravé potraviny 

v nespecializovaných prodejnách, nejméně pak na internetu. Internet využívají nejvíce 

pro hledání informací o zdravých potravinách. 
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Apod.   a podobně 

Atd.   a tak dále 

č.   číslo 

ČR   Česká republika 

EU   Evropská unie 

g   gram 
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Obr.   obrázek 

s.   strana 
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Příloha 1: Historie české gastronomie 

Česká kuchyně byla v dávné minulosti ovlivněna keltským a slovanským původem. 

Je tedy směsicí tradic a kultur, které se na našem území utvářely. Svou pozicí v samotném 

srdci Evropy přejímala česká kuchyně vlivy ze všech světových stran. Počátky české kuchyně 

jsou datovány do dob formování českého národa. Člověk tehdy využíval všechny dostupné 

suroviny, které mu poskytlo zemědělství, chov dobytka, lov a obchod. Jídlo připravovaly 

převážně ženy, zatímco muži se starali o lov a později přísun peněz do domácnosti. [23] 

Základ staročeské kuchyně byl chléb (pohankový, jahelný, žitný, a žemlový), 

který představoval jednu ze základních složek potravy. Jako doplněk chleba používali lidé sýr 

nebo chléb zapíjeli podmáslím a zákysem. Další pilíř staročeské kuchyně byly luštěniny 

a kaše (prosná, pohanková, ovesná a krupičná). Oblíbená byla konzumace různých druhů 

ovoce jako jablka, švestky, hrušky, maliny, ostružiny a vinné hrozny. [23] 

Maso patřilo rovněž mezi důležité potraviny. Nejčastěji bylo konzumováno maso 

vepřové, hovězí, drůbeží, rybí a zvěřina. K masu se přidávala kořenová a listová zelenina. 

Nejpoužívanějšími bylinami k dochucení masa byla šalvěj a řeřicha. Maso bylo připravováno 

na všechny možné způsoby (pečení, dušení, uzení a vaření). [23] 

V šestnáctém století ovlivňují českou kuchyni jídla italská, španělská, francouzská 

a anglická a vytváří se první tištěné kuchařky, které radí, jak připravovat exotické suroviny. 

Zároveň se v této době prosadil pepř, který dodnes slouží jako základní surovina každého 

jídla. Tato doba je charakteristická rovněž pro prohlubování rozdílů mezi šlechtou a chudým 

lidem. Chudý lid se stravoval převážně potravinami rostlinného původu. Maso bylo podáváno 

jen ve výjimečných případech. Šlechta konzumovala nejrůznější vybrané produkty, 

jako bažanty, želvy, dovážené ryby, telecí maso, paštiky a další česká a exotická jídla. [23] 

V 18. a 19. století se začaly konzumovat více sladké pokrmy, například dorty, palačinky 

a čokoláda. Novinka, která se zároveň stala nejvíce konzumovaným pokrmem na českém 

území, byl kynutý knedlík. Mouka se rovněž stala důležitou přísadou každého pokrmu, neboť 

velmi dobře zahušťovala jídla a poskytovala větší pocit zasycení. Česká kuchyně pak byla 

dále ovlivňována rakouskou a maďarskou kuchyní. [23] 

Na počátku 20. století tvořil jídelníček pokrmy, které obsahovaly tuky a těžké přílohy. 

Sádlo bylo jediným dostupným tukem. V období první a druhé světové války se projevuje 



2 

 

nedostatek potravin, rovněž ubývají bílkoviny a vitamíny z potravy, což zanechává 

na obyvatelstvu těžké následky. [23] 

Po roce 1949 se zvyšuje produkce potravin, což bylo zaštítěno právě produkcí venkova. 

Exotické suroviny se dovážely jen v omezeném množství, čímž se stal jídelníček velmi 

jednotvárný a strava málo pestrou. Strava této doby byla rovněž velmi chudá na vitamín C, 

vitamín A, vápník, železo a další životu prospěšné látky. Geneticky upravovanou stravou, 

zvětšováním trvanlivosti potravin, vyšším obsahem nezdravých tuků v potravinách a 

preferencí lidí konzumovat převážně těžká a smažená jídla dochází k růstu podílu obézních 

lidí nejen v České republice, ale i v celém světě. [23] 
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Příloha 2: Dotazník 

Vážený pane, vážená paní, 
 
jsem studentem Vysoké školy báňské, oboru Marketing a obchod a obracím se na Vás 
s žádostí o vyplnění krátkého anonymního dotazníků, který bude zaměřen na zjištění Vašeho 
postoje k zdravým potravinám. Získané informace budou sloužit pouze jako podklad 
k vypracování diplomové práce. 

Bc. Michal Galař 
 
Pro dotazník se zdravými potravinami rozumí výrobky jako vločky, produkty müsli, 

bezlepkové produkty, bioprodukty, speciální potraviny pro diabetiky, grahamové těstoviny, 

speciální rýže, ovocné a zeleninové nápoje, speciální čaje apod. 

 
1. Vyzkoušel/a jste někdy zdravé potraviny?  

a) ano    b) ne 
 
2. Určete důležitost následujících faktorů při nákupu zdravých potravin (1 – 
nejdůležitější, 5 nejméně důležité): 
Důležitost 1 2 3 4 5 
Cena      
Značka      
Země původu      
Velikost balení      
Nutriční (výživová) hodnota      

 
3. Označte, kde všude nakupujete zdravé potraviny a označte místo, kde je nakupujete 
nejčastěji. (více odpovědí) 

a) v nespecializovaných obchodech (Tesco, Kaufland, apod.) c) na internetu 
b) ve specializovaných prodejnách  (obchod se zdravou stravou) d) potraviny 

nenakupuji 
Nejčastěji nakupuji zdravé potraviny v:............................................ 
Pokud odpovíte nenakupuji, přejděte na otázku č. 7. 

 
4. Zdravé potraviny většinou nakupuji: 

a) při každém nákupu potravin c) náhodně 
b) pouze když jsou ve slevě  

   
5. Které zdravé potraviny nejčastěji nakupujete? (maximálně 2 odpovědi) 
       a)    nápoje a čaje   b) müsli, sušené ovoce  c) speciální 
těstoviny a mouky 
       d)    diabetické výrobky  e) bezlepkové potraviny f) obiloviny a luštěniny 
       g)     jiné, jaké...................... 
 
6. Kolik v průměru utratíte měsíčně za zdravé potraviny? 

a) Do 500 Kč   c) 1001-1500 Kč 
b) 501-1000 Kč   d) 1501 Kč a více 
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7. Po vyzkoušení biopotravin jsem s chutí: (vyberte) 
a) spokojen/á   c) spíše nespokojen/á  e) nepoznal/a jsem rozdíl 
b) spíše spokojen/á  d) nespokojen/á  f) nevyzkoušel/a jsem je 

 
 
8. Určete, do jaké míry souhlasíte s následujícím tvrzením (1-zcela souhlasím, 5-zcela 
nesouhlasím a N-nemohu posoudit). 
 1 2 3 4 5 N 
Dbám na zdravý životní styl.       
Pečlivě si vybírám zdravé potraviny dle jejich složení.       
Zdravé potraviny obsahují více nutričních hodnot.       
Zdravé pot. konzumuji, neboť vyznávám určité hodnoty (vegani, ...)       
Zdravé potraviny obsahují méně škodlivých látek.       
O zdravých potravinách je dostatek informací o jejich složení a 
přípravě. 

      

Současná nabídka zdravých potravin není dostačující.       
Zdravé potraviny jsou předražené.       
Zdravé potraviny konzumuji, neboť mi chutnají.       
Zdravé potraviny blahodárně působí na lidský organismus.       

 
9. Označte, kde všude hledáte informace o zdravých potravinách a uveďte jednu, kterou 
využíváte nejvíce. (více odpovědí). 

a) v tisku (časopisy apod.)  c) na internetu   e) nehledám 
b) přímo v obchodě  d) jinde 

 Nejčastěji hledám informace o zdravých potravinách v: ................................... 
 
10. Při nákupu zdravých potravin nejčastěji zastávám tyto role: (více odpovědí)  

a) podněcuji nákup  c) rozhoduji o nákupu  e)užívám 
b) ovlivňují nákup   d) nakupuji   f) neplním žádnou 

funkci 
 
11. Pohlaví:  

a) Muž    b) Žena   
 
12. Věk:  

a) 18-25 let   d) 42-49 let   g) 66 a více let 
b) 26-33 let   e) 50 – 57 let    
c) 34-41 let   f) 58 – 65 let 

 
13. Nejvyšší dosažené vzdělání 

a) základní   b) středoškolské  c) vysokoškolské 
 
14. Sociální status 

a) zaměstnaný/á   c) OSVČ    e) důchodce/kyně 
b) nezaměstnaný/á  d) student/ka   f) jiné, 

jaké........................... 
 
15. Vztah ke sportu 

a) sportuji pravidelně  c) nesportuji vůbec 
b) sportuji příležitostně 
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Příloha 3: Třídění prvního stupně 

Tab. 1 Vyzkoušení zdravých potraviny 

Vyzkoušení Četnosti Procenta 

 

Ano 125 83,3 

Ne 25 16,7 

Total 150 100,0 

Tab. 2 Hodnocení důležitosti 

Statistické proměnné 
Cena Značka Země původu Velikost 

baleni 
Nutriční 
hodnota 

N 
Valid 150 150 150 149 149 

Missing 0 0 0 1 1 
Mean 2,40 3,34 3,27 2,52 2,65 
Std. Error of Mean ,108 ,109 ,115 ,089 ,121 
Median 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 
Mode 1 5 5 2 1 
Std. Deviation 1,321 1,335 1,409 1,082 1,479 
Skewness ,627 -,182 -,220 ,491 ,367 
Std. Error of Skewness ,198 ,198 ,198 ,199 ,199 
Minimum 1 1 1 1 1 
Maximum 5 5 5 5 5 
Sum 360 501 491 376 395 

Percentiles 

25 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 

50 2,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

75 3,00 5,00 5,00 3,00 4,00 

Tab. 3 Místa realizací nákupu 

Místa nákupu 
N Procento případů 

Nespecializované prodejny 114 76,0% 

Specializované prodejny 63 
16 
31 

224 

42,0% 

Internet 10,7% 

Nenakupuji 20,7% 

Total 149,3% 
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Tab. 4 Místa nejčastějších realizací nákupu 

Nejčastější realizace nákupu Četnosti Validní procenta 

 

V nespecializovaných prodejnách 82 63,1 

Ve specializovaných prodejnách 28 21,5 

Na internetu 6 4,6 

Potraviny nenakupuji 14 10,8 

Total 130 100,0 
 Neodpověděli 20  

Total 150  

Tab. 5 Frekvence nákupu 

Frekvence nákupu Četnosti Validní procenta 

 

Náhodně 61 49,6 

Pouze když jsou ve slevě 16 13,0 

Při každém nákupu potravin 46 37,4 

Total 123 100,0 
Neodpověděli 27  

Total 150  

Tab. 6 Nákup produktů 

Produkty 
N Procenta případů 

 

Nápoje a čaje 40 33,3% 

Müsli, sušené ovoce 71 59,2% 

Speciální těstoviny a mouky 45 37,5% 

Diabetické výrobky 13 10,8% 

Bezlepkové potraviny 15 12,5% 

Obiloviny a luštěniny 51 42,5% 

Jiné - Mléčné výrobky 4 3,3% 
Total 239  
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Tab. 7 Průměrná měsíční útrata 

Útrata Četnosti Validní procenta 

 

1501 Kč a více 18 14,9 

1001 - 1500 Kč 13 10,7 

501 - 1000 Kč 32 26,4 

Do 500 Kč 58 47,9 

Total 121 100,0 
 Neodpověděli 29  

Total 150  

Tab. 8 Spokojenost s chutí bio 

Spokojenost Četnosti Validní procenta 

 

Nevyzkoušel/a jsem je 32 21,3 

Nepoznal/a jsem rozdíl 33 22,0 

Nespokojen/á 1 ,7 

Spíše nespokojen/á 11 7,3 

Spíše spokojen/á 37 24,7 

Spokojen/á 36 24,0 

Total 150 100,0 

Tab. 9 Využití informačních kanálu 

Informační kanál 
N Procenta případů 

 

Tisk 49 32,7% 

Přímo v obchodě 68 45,3% 

Internet 89 59,3% 

Nehledám inforamce 26 17,3% 

Jinde - rodina 27 18,0% 
Total 259 172,7% 
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Tab. 10 Nejčastější využívání informačního kanálu 

Nejčastěji využ. informační kanál Četnosti Validní procenta 

 

Tisk (časopisy apod.) 17 12,0 % 

Přímo v obchodě 30 21,1 % 

Na internetu 54 38,0 % 

Nehledám informace 22 15,5 % 

Jinde - rodina a známí 19 13,4 % 

Total 142 100,0 % 
 Neodpověděli 8  

Total 150  

Tab. 11 Nákupní funkce 

Funkce při nákupu 
N Procenta případů 

Podněcuji nákup 26 17,4% 

Ovlivňuji nákup 34 22,8% 

Rozhoduji o nákupu 31 20,8% 

Nakupuji 77 51,7% 

Užívám 86 57,7% 

Neplním žádnou funkci 9 6,0% 
Total 263 176,5% 
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Příloha 4: Třídění druhého stupně – pohlaví 

Tab. 1 Vyzkoušení zdravých potravin dle pohlaví 

Vyzkoušení 
Pohlaví Total 

Muž Žena 

 
Ano 75,0% 92,9% 83,3% 

Ne 25,0% 7,1% 16,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 2 Nejčastější realizace nákupu dle pohlaví 

Místo nejčastějšího nákupu 
Pohlaví Total 

Muž Žena 

V nespecializovaných prodejnách 59,1% 67,2% 63,1% 

Ve specializovaných prodejnách 16,7% 26,6% 21,5% 

Na internetu 6,1% 3,1% 4,6% 

Potraviny nenakupuji 18,2% 3,1% 10,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 3 Frekvence nákupu dle pohlaví 

Frekvence nákupu 
Pohlaví Total 

Muž Žena 

Při každém nákupu potravin 36,7% 38,1% 37,4% 

Pouze když jsou ve slevě 8,3% 17,5% 13,0% 

Náhodně 55,0% 44,4% 49,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 4 Nákup produktů dle pohlaví 

Produkty 

Pohlaví 

Muž Žena 

Sloupcová % Sloupcová % 

Nápoje a čaje 37,9% 29,0% 

Müsli, sušené ovoce 50,0% 67,7% 

Speciální těstoviny a mouky 36,2% 38,7% 

Diabetické výrobky 12,1% 9,7% 

Bezlepkové potraviny 12,1% 12,9% 

Obiloviny a luštěniny 41,4% 43,5% 

Jiné - Mléčné výrobky 1,7% 4,8% 
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Tab. 5 Spokojenost s bio potravinami dle pohlaví 

Spokojenost 
Pohlaví Total 

Muž Žena 

 

Spokojen/á 22,5% 25,7% 24,0% 

Spíše spokojen/á 23,8% 25,7% 24,7% 

Spíše nespokojen/á 8,8% 5,7% 7,3% 

Nespokojen/á 0,0% 1,4% 0,7% 

Nepoznal/a jsem rozdíl 17,5% 27,1% 22,0% 

Nevyzkoušel/a jsem je 27,5% 14,3% 21,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tab. 6 Útrata za zdravé potraviny dle pohlaví 

Útrata 
Pohlaví Total 

Muž Žena 

Do 500 Kč 43,1% 52,4% 47,9% 

501 - 1000 Kč 25,9% 27,0% 26,4% 

1001 - 1500 Kč 12,1% 9,5% 10,7% 

1501 Kč a více 19,0% 11,1% 14,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha 5: Třídění druhého stupně – věk 

Tab. 1 Realizace nejčastějšího nákupu dle věku 

Věk 

 Total 
V 

nespecializovaných 
prodejnách 

Ve 
specializovaných 

prodejnách 

Na 
internetu 

Potraviny 
nenakupuji 

18 - 25 let 63,6% 21,2% 9,1% 6,1% 100,0% 

26 - 33 let 81,3% 18,8% 0,0% 0,0% 100,0% 

34 - 41 let 58,3% 27,8% 5,6% 8,3% 100,0% 

42 - 49 let 56,3% 31,3% 6,3% 6,3% 100,0% 

50 - 57 let 66,7% 8,3% 0,0% 25,0% 100,0% 

58 - 65 let 58,8% 11,8% 0,0% 29,4% 100,0% 
Total 63,1% 21,5% 4,6% 10,8% 100,0% 

Tab. 2 Frekvence nákupu dle věku 

Věk 
Frekvence nákupu Total 

Při každém 
nákupu potravin 

Pouze když jsou 
ve slevě 

Náhodně 

18 - 25 let 40,6% 12,5% 46,9% 100,0% 

26 - 33 let 29,4% 0,0% 70,6% 100,0% 

34 - 41 let 45,5% 12,1% 42,4% 100,0% 

42 - 49 let 27,8% 16,7% 55,6% 100,0% 

50 - 57 let 36,4% 9,1% 54,5% 100,0% 

58 - 65 let 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 
Total 37,4% 13,0% 49,6% 100,0% 

Tab. 3 Nejčastější hledání informací dle věku 

Věk 
Nejčastěji využívám Total 

Tiskoviny Obchod Internet Nehledají 
informace 

Rodina a 
známí 

 

18 - 25 let 11,8% 11,8% 52,9% 8,8% 14,7% 100,0% 

26 - 33 let 5,0% 5,0% 70,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

34 - 41 let 10,3% 30,8% 28,2% 15,4% 15,4% 100,0% 

42 - 49 let 25,0% 25,0% 37,5% 6,3% 6,3% 100,0% 

50 - 57 let 30,8% 15,4% 15,4% 15,4% 23,1% 100,0% 

58 - 65 let 0,0% 35,0% 15,0% 40,0% 10,0% 100,0% 
Total 12,0% 21,1% 38,0% 15,5% 13,4% 100,0% 
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Příloha 6: Třídění druhého stupně – vzdělání 

Tab. 1 Vyzkoušení potravin dle vzdělání 

Vyzkoušení 
Nejvyšší dosažené vzdělání Total 

Základní Středoškolské Vysokoškolské 

 
Ano 61,5% 80,9% 93,8% 83,3% 

Ne 38,5% 19,1% 6,3% 16,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 2 Útrata za zdravé potraviny dle vzdělání 

Útrata 
Nejvyšší dosažené vzdělání Total 

Základní Středoškolské Vysokoškolské 

 

Do 500 Kč 85,7% 39,7% 56,1% 47,9% 

501 - 1000 Kč 14,3% 32,9% 17,1% 26,4% 

1001 - 1500 Kč 0,0% 8,2% 17,1% 10,7% 

1501 Kč a více 0,0% 19,2% 9,8% 14,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 3 Nejčastější hledání informací dle vzdělání 

Informační kanál 
Nejvyšší dosažené vzdělání Total 

Základní Středoškolské Vysokoškolské 

Tisk (časopisy apod.) 0,0% 14,3% 11,1% 12,0% 

Přímo v obchodě 30,8% 21,4% 17,8% 21,1% 

Na internetu 15,4% 39,3% 42,2% 38,0% 

Nehledám informace 46,2% 13,1% 11,1% 15,5% 

Jinde - rodina a známí 7,7% 11,9% 17,8% 13,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha 7: Třídění druhého stupně – sociální status 

Tab. 1 Realizace nejčastějšího nákupu dle sociálního statusu 

Sociální status 

 Total 
V 

nespecializovaných 
prodejnách 

Ve 
specializovaných 

prodejnách 

Na 
internetu 

Potraviny 
nenakupuji 

Zaměstnaný/á 66,7% 21,7% 4,3% 7,2% 100,0% 

Nezaměstnaný/á 50,0% 21,4% 7,1% 21,4% 100,0% 

OSVČ 46,7% 46,7% 0,0% 6,7% 100,0% 

Student/ka 73,3% 13,3% 13,3% 0,0% 100,0% 

Důchodce/kyně 50,0% 8,3% 0,0% 41,7% 100,0% 

Jiné - mateřská 
dovolená 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Total 63,1% 21,5% 4,6% 10,8% 100,0% 

Tab. 2 Útrata za zdravou stravu dle sociálního statusu 

Sociální status 
Útrata Total 

Do 500 Kč 501 - 1000 
Kč 

1001 - 1500 
Kč 

1501 Kč a 
více 

Zaměstnaný/á 53,6% 26,1% 10,1% 10,1% 100,0% 

Nezaměstnaný/á 45,5% 18,2% 18,2% 18,2% 100,0% 

OSVČ 7,1% 35,7% 14,3% 42,9% 100,0% 

Student/ka 53,3% 33,3% 13,3% 0,0% 100,0% 

Důchodce/kyně 71,4% 14,3% 0,0% 14,3% 100,0% 

Jiné - mateřská 
dovolená 

40,0% 20,0% 0,0% 40,0% 100,0% 

Total 47,9% 26,4% 10,7% 14,9% 100,0% 
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Příloha 8: Třídění druhého stupně – vztah ke sportu 

Tab. 1 Vyzkoušení potravin dle vztahu ke sportu 

Vyzkoušení 
Vztah ke sportu Total 

Sportuji aktivně Sportuji příležitostně Nesportuji vůbec 

 
Ano 94,0% 88,0% 68,0% 83,3% 

Ne 6,0% 12,0% 32,0% 16,7% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 2 Nákup produktů dle vztahu ke sportu 

Produkty 

Vztah ke sportu 

Sportuji aktivně Sportuji 
příležitostně 

Nesportuji 
vůbec 

Sloupcová % Sloupcová % Sloupcová % 

Nápoje a čaje 34,8% 19,0% 50,0% 

Müsli, sušené ovoce 63,0% 54,8% 59,4% 

Speciální těstoviny a mouky 39,1% 40,5% 31,3% 

Diabetické výrobky 6,5% 9,5% 18,8% 

Bezlepkové potraviny 10,9% 14,3% 12,5% 

Obiloviny a luštěniny 37,0% 54,8% 34,4% 

Jiné - Mléčné výrobky 4,3% 4,8% 0,0% 

Tab. 3 Frekvence nákupu dle vztahu ke sportu 

Frekvence nákupu 
Vztah ke sportu Total 

Sportuji 
aktivně 

Sportuji 
příležitostně 

Nesportuji 
vůbec 

Při každém nákupu potravin 37,0% 30,2% 47,1% 37,4% 

Pouze když jsou ve slevě 13,0% 11,6% 14,7% 13,0% 

Náhodně 50,0% 58,1% 38,2% 49,6% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 4 Spokojenost s biopotravinami dle vztahu ke sportu 

Spokojenost 
Vztah ke sportu Total 

Sportuji aktivně Sportuji 
příležitostně 

Nesportuji 
vůbec 

 

Spokojen/á 22,0% 26,0% 24,0% 24,0% 

Spíše spokojen/á 32,0% 20,0% 22,0% 24,7% 

Spíše nespokojen/á 10,0% 10,0% 2,0% 7,3% 

Nespokojen/á 0,0% 0,0% 2,0% 0,7% 

Nepoznal/a jsem rozdíl 26,0% 22,0% 18,0% 22,0% 

Nevyzkoušel/a jsem je 10,0% 22,0% 32,0% 21,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 5 Nejčastější hledání informací dle vztahu ke sportu 

Informační kanály 
Vztah ke sportu Total 

Sportuji 
aktivně 

Sportuji 
příležitostně 

Nesportuji 
vůbec 

Tisk (časopisy apod.) 18,4% 8,7% 8,5% 12,0% 

Přímo v obchodě 20,4% 13,0% 29,8% 21,1% 

Na internetu 34,7% 56,5% 23,4% 38,0% 

Nehledám informace 10,2% 8,7% 27,7% 15,5% 

Jinde - rodina a známí 16,3% 13,0% 10,6% 13,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Příloha 9: Segmentace zákazníků 

Tab. 1 Vyzkoušení potravin dle segmentů 

Segmenty 
Vyzkoušení Total 

Ano Ne 

 

1 100,0% 0,0% 100,0% 

2 98,0% 2,0% 100,0% 

3 92,9% 7,1% 100,0% 

4 78,9% 21,1% 100,0% 

5 28,6% 71,4% 100,0% 

6 60,0% 40,0% 100,0% 
Total 83,3% 16,7% 100,0% 

Tab. 2 Důležitost – cena dle segmentů 

Důležitost 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Nejdůležitější 47,4% 28,0% 28,6% 21,1% 35,7% 45,0% 32,7% 

Spíše důležité 0,0% 26,0% 39,3% 42,1% 7,1% 30,0% 26,0% 

Ani ani 21,1% 28,0% 14,3% 21,1% 14,3% 15,0% 20,7% 

Spíše nedůležité 10,5% 14,0% 3,6% 15,8% 14,3% 0,0% 10,0% 

Nejméně 
důležité 

21,1% 4,0% 14,3% 0,0% 28,6% 10,0% 10,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 3 Důležitost – značka dle segmentů 

Důležitost 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Nejdůležitější 21,1% 8,0% 10,7% 10,5% 7,1% 5,0% 10,0% 

Spíše důležité 15,8% 30,0% 10,7% 31,6% 0,0% 10,0% 19,3% 

Ani ani 21,1% 30,0% 25,0% 26,3% 21,4% 20,0% 25,3% 

Spíše nedůležité 15,8% 18,0% 17,9% 26,3% 7,1% 15,0% 17,3% 

Nejméně důležité 26,3% 14,0% 35,7% 5,3% 64,3% 50,0% 28,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 4 Důležitost – země původu dle segmentů 

Důležitost 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Nejdůležitější 26,3% 12,0% 21,4% 15,8% 14,3% 0,0% 14,7% 

Spíše důležité 21,1% 26,0% 3,6% 15,8% 7,1% 20,0% 17,3% 

Ani ani 10,5% 22,0% 21,4% 26,3% 14,3% 30,0% 21,3% 

Spíše nedůležité 10,5% 26,0% 14,3% 31,6% 7,1% 15,0% 19,3% 

Nejméně 
důležité 

31,6% 14,0% 39,3% 10,5% 57,1% 35,0% 27,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 5 Důležitost – velikost balení dle segmentů 

Důležitost 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Nejdůležitější 31,6% 4,1% 28,6% 5,3% 14,3% 35,0% 17,4% 

Spíše důležité 15,8% 44,9% 32,1% 36,8% 35,7% 30,0% 34,9% 

Ani ani 31,6% 32,7% 25,0% 47,4% 21,4% 30,0% 31,5% 

Spíše nedůležité 15,8% 10,2% 7,1% 10,5% 14,3% 5,0% 10,1% 

Nejméně 
důležité 

5,3% 8,2% 7,1% 0,0% 14,3% 0,0% 6,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 6 Důležitost – nutriční hodnota dle segmentů 

Důležitost 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Nejdůležitější 57,9% 30,6% 35,7% 26,3% 0,0% 20,0% 30,2% 

Spíše důležité 15,8% 36,7% 28,6% 10,5% 7,1% 25,0% 24,8% 

Ani ani 5,3% 14,3% 14,3% 15,8% 7,1% 5,0% 11,4% 

Spíše nedůležité 5,3% 10,2% 17,9% 36,8% 28,6% 15,0% 16,8% 

Nejméně 
důležité 

15,8% 8,2% 3,6% 10,5% 57,1% 35,0% 16,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Tab. 7 Realizace nejčastějšího nákupu dle segmentů 

Místa nejčastějšího nákupu 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

 

V nespecializovaných 
prodejnách 

75,0% 66,7% 52,0% 77,8% 41,7% 57,1% 63,1% 

Ve specializovaných 
prodejnách 

25,0% 24,4% 36,0% 11,1% 16,7% 0,0% 21,5% 

Na internetu 0,0% 8,9% 4,0% 5,6% 0,0% 0,0% 4,6% 

Potraviny nenakupuji 0,0% 0,0% 8,0% 5,6% 41,7% 42,9% 10,8% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 8 Nákup produktů dle segmentů 

Produkty 
Segmenty 

Outlier 
Cluster 

1 2 3 4 5 6 

Nápoje a čaje  0 8 13 7 3 4 5 

Müsli, sušené ovoce  0 8 30 14 7 5 7 

Speciální těstoviny a 
mouky 

 
0 10 20 6 5 3 1 

Diabetické výrobky  0 1 3 1 5 2 1 

Bezlepkové potraviny  0 8 2 2 2 0 1 

Obiloviny a luštěniny  0 8 20 7 9 5 2 

Jiné - Mléčné výrobky  0 0 1 0 1 0 2 

Tab. 9 Pohlaví dle segmentů 

Segmenty 
Pohlaví Total 

Muž Žena 

1 63,2% 36,8% 100,0% 

2 44,0% 56,0% 100,0% 

3 53,6% 46,4% 100,0% 

4 36,8% 63,2% 100,0% 

5 64,3% 35,7% 100,0% 

6 75,0% 25,0% 100,0% 
Total 53,3% 46,7% 100,0% 
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Tab. 10 Věk dle segmentů 

Věk 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

18 - 25 let 10,5% 36,0% 25,0% 31,6% 0,0% 10,0% 23,3% 

26 - 33 let 21,1% 14,0% 14,3% 5,3% 7,1% 15,0% 13,3% 

34 - 41 let 31,6% 24,0% 17,9% 31,6% 50,0% 20,0% 26,7% 

42 - 49 let 5,3% 12,0% 21,4% 26,3% 7,1% 5,0% 13,3% 

50 - 57 let 21,1% 6,0% 7,1% 0,0% 0,0% 30,0% 10,0% 

58 - 65 let 10,5% 8,0% 14,3% 5,3% 35,7% 20,0% 13,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 11 Vzdělání dle segmentů 

Vzdělání 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Základní 5,3% 4,0% 10,7% 0,0% 21,4% 20,0% 8,7% 

Středoškolské 63,2% 60,0% 57,1% 68,4% 78,6% 35,0% 59,3% 

Vysokoškolské 31,6% 36,0% 32,1% 31,6% 0,0% 45,0% 32,0% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 12 Sociální status dle segmentů 

Sociální status 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Zaměstnaný/á 47,4% 62,0% 64,3% 52,6% 7,1% 55,0% 53,3% 

Nezaměstnaný/á 15,8% 6,0% 3,6% 15,8% 35,7% 25,0% 13,3% 

OSVČ 26,3% 8,0% 21,4% 0,0% 0,0% 5,0% 10,7% 

Student/ka 5,3% 20,0% 3,6% 15,8% 0,0% 5,0% 10,7% 

Důchodce/kyně 5,3% 4,0% 3,6% 10,5% 35,7% 10,0% 8,7% 

Jiné - mateřská 
dovolená 

0,0% 0,0% 3,6% 5,3% 21,4% 0,0% 3,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Tab. 13 Vztah k sportu dle segmentů 

Vztah ke sportu 
Segmenty Total 

1 2 3 4 5 6 

Sportuji aktivně 42,1% 38,0% 32,1% 42,1% 7,1% 25,0% 33,3% 

Sportuji 
příležitostně 

21,1% 38,0% 35,7% 47,4% 28,6% 20,0% 33,3% 

Nesportuji vůbec 36,8% 24,0% 32,1% 10,5% 64,3% 55,0% 33,3% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Obr. 1 Spokojenost s bio dle segmentů 

 

Obr. 2 Průměrná měsíční útrata dle segmentů 
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Obr. 3 Informační kanály dle segmentů 

 

Obr. 4 Frekvence nákupu dle segmentů 
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Příloha 10: Ostatní - postoje respondentů, faktorová analýza 

Obr. 1 Postoje respondentů dle sociálního statusu 

 
 
Obr. 2 Postoj k životnímu stylu dle segmentu č. 5 
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Tab. 1 Faktorová analýza 

 

Tab. 2 Frekvence nákupu dle nejčastěji realizovaného nákupu  

Nejčastější realizace nákupu 

Frekvence nákupu Total 

Při každém 
nákupu 
potravin 

Pouze když 
jsou ve slevě 

Náhodně 

 

V nespecializovaných prodejnách 32,1% 13,6% 54,3% 100,0% 

Ve specializovaných prodejnách 57,1% 7,1% 35,7% 100,0% 

Na internetu 16,7% 50,0% 33,3% 100,0% 

Potraviny nenakupuji 66,7% 0,0% 33,3% 100,0% 
Total 38,1% 13,6% 48,3% 100,0% 

 

 

Proměnné 
Segmenty 

1 2 3 4 

Pečlivě si vybírám zdravé 
potraviny dle jejich složení 

,863    

Dbám na zdravý životní styl ,781    

Zdravé pot. konzumuji, neboť 
vyznávám určité hodnoty 
(vegani, ...) 

,718    

Zdravé potraviny obsahují méně 
škodlivých látek. 

 ,822   

Zdravé potraviny blahodárně 
působí na lidský organismus. 

 ,712   

Zdravé potraviny obsahují více 
nutričních hodnot. 

 ,663   

Zdravé potraviny jsou 
předražené. 

  -,750  

Zdravé potraviny konzumuji, 
neboť mi chutnají. 

  ,747  

O zdravých potravinách je 
dostatek informací o jejich 
složení a přípravě. 

   ,778 

Současná nabídka zdravých 
potravin není dostačující. 

 ,336 -,338 ,641 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Tab. 3. Útrata za zdravé potraviny dle frekvence nákupu 

Frekvence nákupu 
Útrata Total 

Do 500 
Kč 

501 - 1000 
Kč 

1001 - 1500 
Kč 

1501 Kč a 
více 

Při každém nákupu 
potravin 

6,8% 34,1% 20,5% 38,6% 100,0% 

Pouze když jsou ve slevě 75,0% 12,5% 6,3% 6,3% 100,0% 

Náhodně 70,0% 25,0% 5,0% 0,0% 100,0% 
Total 47,5% 26,7% 10,8% 15,0% 100,0% 

Tab. 4 Funkce nákupu dle 5 segmentu 

Funkce nákupu 
 Segment č. 5 
 Column N % 

Podněcuji nákup  7,1% 
Ovlivňuji nákup  0,0% 
Rozhoduji o nákupu  14,3% 
Nakupuji  50,0% 
Užívám  28,6% 
Neplním žádnou funkci  14,3% 

Tab. 5 Funkce nákupu dle místa nejčastějšího nákupu 

Funkce nákupu 

Nejčastěji nakupuji 

V 
nespecializovaných 

prodejnách 

Ve 
specializovaných 

prodejnách 

Na 
internetu 

Potraviny 
nenakupuji 

Column N % Column N % Column N 
% 

Column N 
% 

Podněcuji nákup 20,7% 10,7% 33,3% 15,4% 

Ovlivňuji nákup 29,3% 17,9% 16,7% 7,7% 

Rozhoduji o nákupu 22,0% 32,1% 33,3% 0,0% 

Nakupuji 59,8% 64,3% 66,7% 0,0% 

Užívám 56,1% 67,9% 50,0% 48,5% 

Neplním žádnou funkci 0,0% 0,0% 0,0% 53,8% 

 

 

 

 
 

 


