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1 Úvod 

Víno je v současné době velmi oblíbeným nápojem a zájem o něj se zvyšuje s rostoucí 

životní úrovní a vlnou popularity, spojenou se zdravým životním stylem. Víno je možné 

vybírat z velkého množství druhů a oproti jiným alkoholickým nápojům má nízký obsah 

alkoholu a je proto vhodné téměř pro všechny příležitosti. 

Tato diplomová práce se zabývá analýzou spotřebitelského chování ve dvou státech – 

České republice a Slovinsku. V těchto dvou zemích je vinařství tradicí s dlouholetou historií. 

Ve Slovinsku se víno pěstuje na velké části území státu. Slovinští občané jej berou jako jedno 

z hlavních národních bohatství a jsou na něj patřičně hrdí. V České republice je většina vinné 

révy pěstována na jižní Moravě a v malé míře také v Čechách. Přestože jsou Češi známí spíše 

jako národ pivařů, trend v konzumaci vína je v České republice rostoucí a spotřebitelé 

se začínají o oblast vína a vinařství více zajímat, postupně si o víně doplňují vzdělání 

a začínají se oproti minulým desetiletím na trhu lépe orientovat. 

V dnešní době rozvoje informačních technologií a rychlého šíření informací se postoje 

zákazníků rychle mění, takže je potřeba je pomocí analýz prověřovat a podle výsledků 

spotřebitele oslovovat relevantním způsobem. Spotřební chování ovlivňuje poptávku 

po výrobcích a službách. Proto by i producenti na trhu vína měli na rychle se rozvíjejícím trhu 

znát vše o spotřebitelích, tzn. jejich preference, myšlení, způsob trávení volného času 

a zároveň porozumět jednotlivým a vlivům na rozhodovací proces spotřebitele.  

Tématika vína byla zvolena z důvodu mého blízkého vztahu k oblasti vinařství, 

související s častým pobytem na Moravě a také se studijním pobytem ve Slovinsku, kde byl 

můj zájem a znalosti prohlubovány. 

Cílem práce je analyzovat spotřebitelské chování na trhu vína v České republice a 

Slovinsku. Výzkum by měl přinést poznatky o aspektech nákupního chování zákazníků, 

přičemž důraz bude kladen na zjištění spotřebitelských preferencí a faktorů, které 

spotřebitelské chování ovlivňují. Detailněji budou v práci zjišťovány informace o 

spotřebitelích z oblasti frekvence konzumace vína, preference při nákupu vína, důvodu, 

frekvence a intenzity nákupu, ovlivnění zákazníka při nákupu a věrnosti při nákupu. 

Výsledkem bude také porovnání trhů obou států a zjištění hlavních diferencí. 
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Diplomová práce je rozvržena následujícím způsobem. Úvodní část práce je zaměřená na 

teoretická východiska, kde bude popsána podstata spotřebitelského chování, směry jeho 

výkladu, jeho analýzou a také faktory, které jej ovlivňují. Dále je popsána charakteristika 

českého i slovinského trhu vína. Metodika výzkumu obsahuje informace jak o přípravné, tak 

o realizační fázi samotného výzkumu. V praktické části budou informace, získané 

prostřednictvím marketingového výzkumu, analyzovány a výsledky obou trhů budou následně 

porovnány. 
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2 Teoretická východiska spotřebitelského chování 

Tato kapitola shrnuje teorii, týkající se spotřebitelského chování. Po vysvětlení 

samotné podstaty spotřebitelského chování a jeho směrů výkladu je zde popsán rozhodovací 

proces spotřebitele, jeho fáze, úrovně a faktory, které jej ovlivňují, a v neposlední řadě také 

typologie spotřebitelů a teorie analýzy spotřebitelského chování. 

2.1 Podstata spotřebitelského chování 

Pokud je pro volbu vhodné marketingové orientace na daném trhu potřeba co nejlépe 

poznat spotřebitele, znamená to, že je nutné znát jejich spotřební chování. [5] 

Spotřební chování je chování lidí – konečných spotřebitelů, které se vztahuje 

k získávání, užívání a odkládání spotřebních produktů. Spotřební chování zahrnuje jednání 

spojené s bezprostředním nákupem nebo užitím výrobku, ale i okolí, které jej podmiňuje. 

Odráží se v něm všeobecnější spotřební podstata každého jedince, jež je podmíněna částečně 

geneticky, částečně získávána během života v dané společnosti. Spotřební chování je 

ovlivněno psychickými procesy, kterými se projevují duševní vlastnosti, jejichž individuální 

skladba vytváří charakter osobnosti. Spotřební chování nejde vytrhnout ani z jeho vazeb na 

ostatní aspekty lidského chování. [5, 12] 

V teorii spotřebitelského chování je nutné rozlišovat pojem spotřebitel, zákazník 

a nakupující. Pojem spotřebitel je chápán jako konečný spotřebitel, tedy osoba, která používá 

produkty pro vlastní spotřebu. V literatuře je někdy zmiňován také pojem organizovaný 

spotřebitel, což jsou organizace či instituce, které nakupují a používají produkty pro potřeby 

své činnosti. [14] 

Zákazníkem je v širším slova smyslu ten, kdo projevuje zájem o nabídku produktů, 

služeb, a kdo si vystavené zboží prohlíží, ať fyzicky nebo virtuálně. [14] 

Dalším subjektem je nakupující. Zákazník se stává nakupujícím ve chvíli uskutečnění 

nákupu. Nakupující ale přitom nemusí být totožný s osobou spotřebitele. Příkladem rozlišení 

nakupujícího a spotřebitele je matka nakupující pro své dítě např. dětskou výživu, oblečení, 

hračky, atd. [14] 

Nákupní chování je definováno jako chování, kterým se spotřebitelé projevují při 

hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami, od nichž 
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očekávají uspokojení svých potřeb. V nákupním chování je zahrnuto co, proč, kdy, kde a jak 

často je nakupováno, používáno, hodnoceno po nákupu a taky je zde zahrnutý dopad, jaký má 

současné hodnocení na budoucí nákup. [8] 

2.2 Směry výkladu spotřebního chování 

Spotřební chování lze sledovat z hlediska jeho racionální, sociální a psychologické 

stránky. Podle nich jsou vykládány čtyři různé modely [5]: 

Racionální modely – Tyto modely nahlížejí na spotřebitele především jako 

na racionálně uvažující bytost, která jedná na základě ekonomické výhodnosti, takže spotřební 

chování je vykládáno jako výsledek racionálních úvah spotřebitele. Emotivní, psychologické 

a sociální prvky mají potom spíše okrajovou roli. [5] 

Psychologické modely – Tyto modely se snaží vysvětlit spotřební chování jako 

důsledek psychických procesů. Sledují především psychickou podmíněnost spotřebního 

chování. Např. jak spotřebitel: vnímá vnější podněty, učí se spotřebnímu chování, promítají se 

v jeho spotřebních projevech hlouběji ukryté motivy, apod. [5] 

Chování spotřebitele je podle těchto modelů pozorování a popsání toho, jak spotřebitel 

reaguje na určité vnější podněty a je sledováno na základě schématu[5]: 

Podnět (stimul)  Reakce (odezva) 

Sociologické modely – Sociologické přístupy se snaží vysvětlit, spotřební chování 

na základě vlivů sociálního prostředí. Zkoumají tedy, jak je chování spotřebitelů podmíněno 

sociálními okolnostmi a sociálními skupinami. [5] 

Modifikovaný model – Tento model nahlíží na spotřební chování jako na vazbu mezi 

predispozicemi k určitým spotřebním projevům, podněty, které vyvolávají určité spotřební 

jednání a mezi průběhem spotřebního jednání a jeho výsledky – reakcemi. Tento směr 

pohledu na chování spotřebitelů je založený na vztahu [11]: 

Podnět  Černá skříňka  Reakce 

Černá skříňka z pohledu marketingu představuje vzájemné působení spotřebních 

predispozic, situačních vlivů a kupního rozhodování, které se odehrává v psychice 

spotřebitele. Startovacím prvkem celého procesu je vnitřní nebo vnější podnět. Černá skříňka 
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v tomto pojetí představuje mentální proces, který nelze nijak zkoumat nebo kvantifikovat. 

Vnější faktory lze zkoumat, kvantifikovat, některé lze ovlivňovat či vytvářet. [5, 11] 

Z marketingového hlediska je důležité především, jak určité marketingové podněty 

(neboli různé kombinace marketingových nástrojů) jsou schopny vyvolat v černé skříňce 

procesy, jejichž výsledkem je žádoucí tržní chování. [5] 

2.3 Faktory ovlivňující spotřebitelské chování 

Spotřební predispozice (faktory) předznamenávají prostor, ve kterém se bude odvíjet 

konkrétní nákupní rozhodovací proces. Tyto predispozice naznačují směry diferencí mezi 

spotřebiteli. Jejich poznávání je významné jak pro postižení tržních segmentů, tak ve vztahu 

k dalším možnostem marketingové orientace a marketingových nástrojů. [15] 

Faktory, které ovlivňují spotřebitele, lze rozdělit na vnitřní (interní) a vnější (externí). 

Mezi vnější faktory patří faktory ekonomické, demografické a sociálně-kulturní. Vnitřní 

faktory, které souvisí přímo s osobou spotřebitele, zahrnují faktory s charakterem 

„viditelnějším“ pro okolí: věk, pohlaví, velikost domácnosti, počet dětí v rodině, zaměstnání, 

ekonomické podmínky, životní styl a další. Mezi interní faktory, pro okolí „skryté“ patří: 

motivace, potřeba, osobnost, vnímání, postoje, učení. [14] 

Chování spotřebitele je významně ovlivňováno především faktory kulturními, 

společenskými, osobnostními a psychologickými. 

2.3.1 Kulturní faktory 

Kultura je umělé životní prostředí, tedy výsledek lidských civilizačních aktivit, 

představující základní rámec spotřebního chování. Ve smyslu vlivu na nákupní chování lze 

kulturu definovat jako celkový souhrn nabytých názorů, zásad a zvyků, které slouží 

k usměrňování nákupního chování členů konkrétní společnosti. [8, 15] 

Kultura má velmi širokou povahu, proto její výzkum vyžaduje obecně podrobné 

zkoumání charakteru celé společnosti, včetně faktorů jako: jazyk, vědomosti, zákony, 

náboženství, stravovací zvyky, hudba, umění, technika, pracovní schémata, produkty a lidské 

výtvory, které dávají společnosti její osobitou charakteristiku. [8] 

Marketéři musí sledovat dva pohledy na vazbu mezi kulturním prostředím 

a spotřebním chováním. Prvním jsou rysy kultury, které lze vyjádřit jako podchycení 
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významných okolností spojených s působením kultury. Druhým potom skupiny kulturních 

prvků, které poskytují bližší pohled na to, co kulturu (spotřební kulturu) tvoří. [15] 

Rysy kultury 

Kultura je učená - Na rozdíl od vrozených znaků (např. pohlaví, pleť, barva vlasů 

nebo inteligence) se kultuře lidé učí. V raném věku spotřebitel začíná ze svého společenského 

prostředí získávat sadu názorů, zvyků a zásad, které vytváří jeho kulturu, jež si v průběhu své 

tzv. socializace osvojuje. Podstatnou roli při tom sehrávají různé kulturní zdroje, jako národní 

prostředí, jazyk, náboženství, rodinné zázemí, profesní prostředí, atd. V souvislosti učení se 

kultuře je zdůrazňován význam čtyř institucí: rodiny, školy, církve a médií. Síla těchto 

kulturních institucí může výrazně ovlivnit proces šíření určitých kulturních prvků a určitých 

spotřebních projevů. [8, 15] 

Kultura se přenáší z generace na generaci – Kulturní kontinuitu zajišťuje především 

tradice. Určité produkty a značky, které jsou tradiční, zaujímají v dané kultuře relativně trvalý 

a zřetelný prostor a danou kulturu i vyjadřují. Tradice značky může představovat i jednu 

složek její image. [15] 

Kultura je sdílená – V marketingovém významu je kultura sdílená, když velká 

skupina spotřebitelů sdílí, má podobné spotřební projevy a podobnou spotřební kulturu. 

V tomto smyslu se sleduje, do jaké míry dané kulturní prostředí podmiňuje podobnou reakci 

členů kultury (spotřebitelů) – tedy homogenita. Měřítky homogenity jsou: jazyk, náboženství, 

etnikum, klima, geografie, instituce a politický systém, sociální uspořádání, společná historie, 

společné zkušenosti. [15] 

Kultury jsou diferencované – Současně existují různé kultury, různá kulturní 

prostředí, jejichž členové se ve svých kulturních projevech navzájem odlišují. Tyto odlišnosti 

potom vedou k nutnosti volit vůči každé kultuře odlišný marketingový přístup. Hodnotí se 

kulturní heterogenita, jejichž měřítka jsou stejná jako u homogenity, ale při posuzování 

směřuje pohled vně, vůči jiným kulturám. [15] 

Kultura je adaptivní – Jednotlivé kultury se v čase mění. Přestože kulturní prostředí 

představuje poměrně stabilní rámec spotřebního chování, také prochází změnami. Změny mají 

sice většinou pozvolný charakter, ale vzhledem k jejich propojení s předchozími polohami, 

mohou znamenat výraznou podmínku pro orientaci marketingu. [15] 
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Skupiny kulturních prvků 

Skupiny kulturních prvků jsou v podstatě jednak hmotné výsledky kultury, tedy 

spotřební produkty, které jsou výsledky působení kultury, a jednak nehmotné kulturní prvky, 

které lze charakterizovat jako soubory poznatků, norem, idejí a institucí. Marketéři soustředí 

pozornost především na nehmotné prvky. [1, 15] 

Spotřební zvyky – Jedná se o ustálený způsob přípravy, užívání a vnímání 

produktů. [1] 

Hodnoty – V kulturním smyslu lze hodnoty chápat jako široce sdílená přesvědčení, 

že určitě cíle, aktivity, vztahy jsou nezbytné pro život jedince i společnosti. Pro kulturní 

hodnoty platí, že jsou nesnadno měněny, jsou sdíleny a není jich mnoho. [15] 

Jazyk – Aby členové společnosti získali společnou kulturu, musí být schopni 

vzájemně komunikovat společným jazykem. Bez takové komunikace společným jazykem 

nebude existovat společný význam a nedojde ke skutečné komunikaci. [8] 

Symboly – V užším slova smyslu jsou to objekty či aktivity, které mohou znamenat 

ještě něco jiného. Symboly mohou být verbální (např. sdělení v televizi, reklama v časopisu) 

nebo neverbální (např. čísla, barvy, tvary, textury, které propůjčí další význam tiskové nebo 

vysílané reklamě, obchodní značce a balení či designu produktu). [8, 15] 

Mýty – napovídají, jaké hodnoty a ideály se v dané společnosti prosazují. [1] 

Rituály – Je to typ symbolické činnosti sestávající se z řady kroků, k nimž dochází 

v neměnném pořadí. Důležitým hlediskem pro marketéry je, že rituály bývají plné lidských 

výtvorů, které jsou s nimi spojovány. [8] 

Body image – Jsou to kulturně podmíněné představy o těle. Naznačují, jak se v dané 

kultuře vnímají hmotnost, proporce lidského těla, fyziologické rysy, atd. [15] 

2.3.2 Společenské faktory 

Osvojování si spotřebního chování spotřebiteli probíhá v rámci procesu socializace, 

která je z velké míry podmíněna vlivem sociálních skupin. [15] 

Sociální skupiny lze rozdělit podle několika kritérií. Skupiny, které mají na osobu 

největší vliv a přitom do nich přímo patří, jsou tzv. členské skupiny. Členství v těchto 

skupinách může být formální nebo neformální, jak je znázorněno v obrázku (Obr. 2.1). [1] 
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Některé členské skupiny jsou označovány jako primární. Zde patří rodina, přátelé, 

sousedi, spolupracovníci, tedy lidé, se kterými se člověk stýká poměrně nepřetržitě 

a neformálně. Lidé také náleží do sekundárních skupin, které jsou formálnější a nevyžadují 

nepřetržitou interakci. Mohou jimi být náboženské, profesní a oborové skupiny. [4] 

 
Obr. 2.1: Sociální skupiny 

Zdroj: [1, s. 64] 

Lidé jsou rovněž ovlivňování tzv. aspiračními skupinami, kde ovšem nepatří, ale rádi 

by se připojili. Tyto skupiny mohou mít na chování a rozhodování spotřebitele významný vliv, 

protože se snaží identifikovat se členy skupiny prostřednictvím nákupu stejných výrobků apod. 

Opakem jsou skupiny, jejichž členem jedinec nechce být – tzv. skupiny disociační. [1] 

2.3.3 Osobní faktory 

Spotřebitelé jsou ovlivněni také faktory, související přímo s osobou spotřebitele – 

jejich osobními charakteristickými vlastnostmi. Mezi tyto faktory patří např. osobnost, věk, 

životní cyklus, zaměstnání, ekonomické podmínky, životní styl a vnímání sebe sama. [14] 

Každý člověk má osobnostní charakteristiky, které ovlivňují jeho spotřebitelské 

chování. Osobnost je soubor rozličných psychologických rysů, který vede k relativně 

konzistentním a stálým reakcím na stimuly prostředí. [4] 

Při analýze volby značek spotřebiteli je definována tzv. osobnost značky. Je to 

specifický mix lidských povahových rysů, které lze určité značce připisovat. Spotřebitelé 

často volí značky, které mají shodnou osobnost s jejich vlastním sebepojímáním – tj., jak 

vnímají sami sebe. [4] 
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S přibývajícím věkem se mění hodnoty a postoje lidí, které se projevují ve spotřebním 

chování. Věk je spojen také s životním cyklem rodiny, při průchodu jednotlivými fázemi. 

Mezi fáze patří osamostatnění jedince od původní rodiny, vytvoření vlastní rodiny, období 

narození dětí, jejich výchovou, jejich osamostatnění, a poté samostatný život rodičů. Každá 

z fází je spojena s různou spotřebou, s různým životním stylem a finančními podmínkami. 

V jednotlivých fázích tedy bude jedinec uspokojovat jiné potřeby. [14] 

Nejen samotné zaměstnání determinuje spotřební chování, ale také pracovní pozice. 

Jiné potřeby a způsob jejich uspokojení budou vyhledávat lidé různých profesí. 

Se zaměstnáním a pozicí souvisí ekonomické podmínky jedince, které významným způsobem 

působí na spotřební chování jedince, a proto je jim také ze strany obchodních firem věnována 

zvýšená pozornost. [14] 

2.3.4 Psychologické faktory 

Soubory psychologických procesů se spojují s charakteristickými rysy spotřebitelů 

a ústí v rozhodovací procesy a nákupní rozhodnutí. Pro marketéra je důležité pochopit, 

co se děje ve vědomí spotřebitelů v době mezi přijetím vnějšího marketingového stimulu 

a konečným nákupním rozhodnutím. Reakce spotřebitelů na různé marketingové stimuly 

ovlivňují čtyři hlavní psychologické procesy: vnímání, motivace, učení a paměť. [4] 

Vnímání je způsob, jakým jedinec přijímá, zpracovává a dále interpretuje podněty 

za účelem vytvoření představy o okolním světě. Dva stejně motivovaní lidé mohou stejnou 

situaci vyhodnotit jinak a poté odlišně i jednat. [14] 

To, jak lidé vnímají je výsledkem [14]: 

 Selektivní pozornosti – Lidský mozek automaticky selektuje obrovské množství 

informací, kterému je denně vystaven. 

 Selektivní zkreslení – Spotřebitel přizpůsobuje zprávu svým představám 

a předpokladům. 

 Selektivní vybavování – Většinou si spotřebitelé vybavují pouze zprávy, které 

podporují jejich vlastní postoje a názory, a zbytek zpracovávaných informací 

zapomínají. Právě zapamatování si určitého jevu je základem pro analyzování 

účinnosti marketingových aktivit. 
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Motivace vysvětluje psychologické důvody chování, jeho subjektivní význam 

a zároveň vysvětluje variabilitu chování, proč se různí lidé orientují na různé cíle. [14] 

Není pochyb, že motivace jsou často komplexnější, než se na první pohled zdá. 

Motivace, které řídí potřeby, mohou být silné nebo slabé. Záleží na typu a síle motivu. Např. 

když se jedinec zoufale potřebuje napít, soustředí svou mysl na uspokojení potřeby, téměř za 

jakoukoli cenu. [13] 

Jednou z nejznámějších teorií lidské motivace je Maslowova hierarchie potřeb, 

znázorněna na Obr. 2.2. Maslow se v teorii pokoušel vysvětlit, proč jsou lidé motivováni 

určitými potřebami v určitý čas. Tato teorie také pomáhá marketérům pochopit, jak různé 

výrobky zapadají do plánů, cílů a života spotřebitelů. [4] 

 
Obr. 2.2: Maslowova hierarchie potřeb 

Zdroj: [4, s. 223] 

Postoj lze chápat jako mentální a nervový stav pohotovosti, organizovaný zkušeností, 

vyvíjející direktivní nebo dynamický vliv na odpovědi jednotlivce vůči všem objektů 

a situacím, s nimiž je v relaci. Postoje se skládají ze tří komponent: kognitivní složky 

(smýšlení), emotivní složky (afektivní) a složky konativní (behaviorální predispozice). [14] 

Učení je procesem změn v chování člověka, jejichž základem jsou zkušenosti 

a vzdělávání se v průběhu života. Učení se skládá ze souhrnu pohnutek, motivů, vnějších 

podnětů, reakcí a posílení reakcí na podnět. Ve spotřebním chování je smyslem využití teorie 

učení zjistit opakování určité činnosti ve spotřebě nebo naopak docílit změny chování. [14] 
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Paměť zahrnuje proces získávání informací a jejich ukládání v průběhu času tak, aby 

byly dostupné, když budou potřeba. Moderní přístupy ke studiím paměti předpokládají, že 

mysl je v jistém směru jako počítač. Data jsou vložena, zpracována a uložena pro pozdější 

použití v revidované formě. [9] 

2.4 Nákupní rozhodovací proces 

Nákupní rozhodovací proces je procesem, kdy podněty vyvolávají u spotřebitele 

rozhodování spojené se získáním určitého produktu. [5] 

Konkrétní podoba tohoto procesu je podmíněna individualitou každého spotřebitele 

s jeho spotřebními predispozicemi. Z hlediska marketingu jsou proto při poznávání 

spotřebního chování nejdůležitější vztahy mezi predispozicemi spotřebitele, průběhem 

vlastního rozhodování a marketingovými podněty. Společnosti se snaží plně porozumět 

procesu kupního rozhodování zákazníků, tedy jejich zkušenostem s poznáváním, výběrem, 

užíváním a dokonce i se zbavováním se určitého výrobku. [4, 5] 

V nákupním rozhodovacím procesu prochází spotřebitel pěti fázemi. Nákupní proces 

začíná dlouho před samotnou koupí a jeho důsledky se projevují ještě dlouho poté. 

Spotřebitelé nemusí při nákupu vždy projít všemi fázemi. Některé fáze mohou vynechat či jen 

změnit jejich pořadí. [4] 

2.4.1 Fáze rozhodovacího procesu 

Rozhodovací proces se odehrává na určitém místě v určitém čase. Např., když člověk 

vstupuje do prodejny, orientuje se v ní a dochází ke konkrétnímu rozhodování o nákupu. [11] 

Celý proces rozhodování o nákupu lze rozdělit do pěti etap: 

 Rozpoznání problému – Nákupní proces začíná v tom okamžiku, kdy kupující 

zjistí nějaký problém nebo potřebu. Potřeba může být vybuzena vnitřním 

podnětem (dosažení běžných potřeb – hlad, žízeň, sex – prahové úrovně) nebo 

vnějším podnětem (např. reklamní sdělení). Ať jde o potřeby hmotné či 

nehmotné, nebo z časového hlediska aktuální či budoucí, většinou je snahou 

ukojit nejdříve potřeby, které jsou pociťovány jako naléhavé. [4, 11] 

 Hledání informací – Spotřebitel, u něhož je vzbuzen zájem, má tendenci 

pátrat po dalších informacích, potřebných k rozhodnutí. Lze rozlišovat dvě 
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úrovně nabuzení. Jednak může spotřebitel zvažovat své dosavadní znalosti 

a zkušenosti (tzv. vnitřní hledání mezi informacemi uloženými v dlouhodobé 

paměti), nebo podle povahy problému může vyhledat další informace (vnější 

hledání). Mírnější stav vnějšího hledání má podobu zvýšené pozornosti, která 

s rostoucí aktuálností problému přechází k aktivnímu vyhledávání informací. 

Hlavní zdroje informací, na něž se budou spotřebitelé při rozhodování o koupi 

obracet lze rozdělit do čtyř skupin: osobní (rodina, přátelé, sousedé, náhodní 

známí), komerční (reklama, webové stránky, obchodní zástupci, balení), 

veřejné (masové sdělovací prostředky, spotřebitelské hodnotící organizace), 

zkušenostní (zacházení, prohlížení, užívání výrobku). [4, 15] 

 Vyhodnocení alternativ – Po získání potřebných informací začíná kupující 

vyhodnocovat, kterou alternativu produktu si koupí. Zhodnocení alternativ 

probíhá porovnáním dosažených informací a zapojením emocí, aby kupující 

následně došel k výběru nejvhodnějšího řešení. [11] 

 Rozhodnutí o nákupu – Po výběru produktu spotřebitel uskuteční rozhodnutí 

o nákupu produktu. Avšak nákupní rozhodnutí mohou ještě ovlivnit názory 

druhých a neočekávané situační faktory a změnit tak náhle nákupní úmysl. 

Rozhodnutí spotřebitele kupní rozhodnutí změnit, odložit nebo zavrhnout se 

v jisté míře ovlivněno vnímaným rizikem. Existuje mnoho různých typů rizika, 

které mohou spotřebitelé vnímat. Např. riziko funkční, finanční, fyzické, 

společenské, psychologické a časové. [4] 

 Ponákupní chování – Úkol marketéra nákupem spotřebitele nekončí. Je 

důležité sledovat ponákupní spokojenost, jednání a způsoby používání 

výrobku. Ponákupní spokojenost je vztahem blízkosti očekávání a vnímané 

funkčnosti výrobku. Pokud funkčnost výrobku nesplní očekávání, spotřebitel je 

zklamán, jestliže očekávání naplní, je spotřebitel spokojen a předčí-li 

očekávání, je potěšen. Na těchto pocitech spotřebitele záleží, protože ovlivní 

rozhodnutí, zda si produkt v budoucnu koupí znova a zda o něm bude hovořit 

příznivě či nepříznivě před ostatními. [4] 
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2.4.2 Úrovně rozhodovacího procesu spotřebitele 

Různé situace, kdy se spotřebitel rozhoduje, vyžadují různou míru vyhledávání 

informací. Kdyby všechna nákupní rozhodnutí vyžadovala vynaložení značného úsilí, pak by 

bylo rozhodování vyčerpávajícím procesem. Na druhou stranu, kdyby byly nákupy pouhou 

rutinou, byly by monotónní a přinášely by málo potěšení a málo nového. Podle úrovně 

vynaloženého úsilí lze rozlišovat tři úrovně spotřebitelova rozhodování [8]: 

 Extenzivní řešení problému – Spotřebitel na této úrovni nezavádí kritéria 

pro hodnocení produktů nebo určitých značek v dané kategorii. Avšak 

spotřebitel potřebuje spoustu informací, aby si mohl vytvořit měřítka, na 

základě kterých bude konkrétní značky posuzovat, a porovnatelně velké 

množství informací o každé značce zvlášť. 

 Limitované řešení problému – Na této úrovni si spotřebitel již vytvořil 

základní kritéria pro hodnocení produktů a různých značek v dané kategorii, 

ale ještě si plně nestanovil preference ohledně vybrané skupiny značek. 

Následné vyhledávání informací je spíše dodatečné získání doplňujících 

informací o značkách, aby si dokázal vybrat. 

 Rutinní odezva – Spotřebitelé již mají zkušenosti s kategorií produktů a také 

mají zavedena kritéria, na základě kterých hodnotí značky. V určitých situacích 

spotřebitel vyhledá malé množství doplňujících informací, aby si tak mohl 

ověřit to, co už ví. 

2.5 Typologie zákazníků 

Typologii lze obecně definovat jako rozčlenění soustavy osob, objektů nebo jevů 

do skupin podle určitého kritéria, znaku či souboru znaků. Gretz a Drozdeck vymezují typy 

zákazníků z pohledu prodejce [12]: 

Sociabilní typ – (kombinace typu přátelsko-podřízeného) Zákazník chovající 

se přátelsky, laskavě, snadno se nadchne pro to, co mu prodávající navrhne, je snadno 

ovlivnitelný. Prodávající může získat zákazníka, zdůrazní-li, že právě tento produkt uspokojí 

jeho specifickou spotřebu bezpečné investice, popř. potřebu uznání jeho blízkých. 
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Byrokratický typ – (kombinace typu nepřátelského a podřízeného) Zákazník na první 

pohled souhlasí s názory prodávajícího, ale ve skutečnosti se nemůže rozhodnout, často 

je konzervativní. Prodávající musí projevit velkou dávku trpělivosti a postupně u zákazníka 

budovat důvěru k nabízenému produktu. 

Diktátorský typ – (kombinace typu nepřátelského a dominantního) Zákazník má 

pocit, že má ve všem pravdu, je značně egocentrický, dokáže se sám rozhodovat a je ochoten 

podstoupit i určité riziko. Při jednání s tímto zákazníkem musí prodávající uplatnit principy 

asertivity, ale pokud si ho získá, bývá to zákazník velmi spolupracující. 

Výkonný typ zákazníka – (kombinace typu přátelského dominantního) Je to zákazník 

nezávislý, samostatný, dostatečně důrazný, vřelý, klidný, chová se pozitivně a otevřeně, má 

jasnou představu o produktu. Při jednání s ním by měl prodávající zdůrazňovat výhody, které 

pro něj z koupě vyplývají. 

Na konferenci v dánském Aarhaus byla prezentována typologie, která dělí zákazníky 

do čtyř typových kategorií, které představují kombinaci osobnostních vlastností a postojů 

ke světu obecně, ovlivňující i jejich postoje k nákupu.[11]: 

 Bio zákazníci – lidé posedlí po všem, co je přírodní, ekologické a věří či 

doufají, že technologie bude sloužit přírodě. 

 Vizionářští zákazníci – ti, kteří chtějí stále zkoušet nové věci, vybočovat 

ze starých kolejí a poznat čtvrtou dimenzi. 

 Hedonističtí zákazníci – lidé, chtějící prožít radost, zachytit ten nejpříjemnější 

prožitek a podle toho se chovají. 

 Zákazníci s představivostí – chtějí, aby každý produkt vyprávěl příběh, nabídl 

něco ze života. Chtějí vidět lidské hodnoty. 

2.6 Analýza spotřebitelského chování 

Spotřebitelský výzkum je součástí marketingového výzkumu. Je možné jej rozdělit 

na výzkum potřeb, spokojenosti a vnímání. Pokud chce firma zajistit prodej s co nejmenšími 

problémy, musí vědět, co a jak intenzivně zákazníci potřebují, jaká je hierarchie jejich potřeb 

a jak se mění potřeby v čase. Prostředkem k zjištění naléhavosti takových potřeb je právě 

jejich výzkum. Výzkum potřeb zahrnuje celou problematiku oblasti zjišťování a sledování jak 
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stávajících, tak nových potřeb a hledání nových cest k jejich uspokojování. Pochopení potřeb 

a chování zákazníků patří mezi klíčové předpoklady k úspěchu na trhu. [6] 

Důležitou oblastí, která navazuje na potřeby, je analýza požadavků zákazníků, což 

jsou jejich představu o uspokojení potřeb. Cílem výzkumu je poznat konkrétní požadavky 

zákazníků a jejich důležitost pro zákazníky při rozhodování o nákupu. [6] 

Zákazníci se o své zkušenosti dělí s ostatními zákazníky v rámci komunit a tím mohou 

výrazně ovlivnit image firem, u nichž zkušenosti získali. Z toho důvodu je měření zákaznické 

zkušenosti také v centru pozornosti marketingu. Toto měření poskytuje klíčovou zpětnou 

vazbu o tom, jak fungují procesy ve firmě, nakolik produkty odpovídají očekáváním 

zákazníků, jak výkonové parametry firmy nebo produktu vnímají a hodnotí zákazníci. [6] 

Pojem spokojenost je nejvhodnější označení pro soubor názorů a pocitů, které má zákazník 

po svých zkušenostech s danou organizací. Spokojenost je hlavní důvod věrnosti zákazníka 

a je tak také hlavním indikátorem, předpovídající budoucí chování zákazníka. [3] 

Měření spokojenosti zákazníků zahrnuje kvalitativní i kvantitativní měření, a také 

různé způsoby kontaktu se zákazníky. Prodejci mohou tyto údaje využít k udržení zákazníka, 

prodeji většího počtu produktů, vylepšení kvality a k zajištění účinnější a hospodárnější 

činnosti. [8] 
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3 Charakteristika trhu vína 

Tato kapitola obsahuje základní charakteristiku vína a popisuje český a slovinský trh. 

Je zaměřena především na historii trhu vína v obou státech, dále na související legislativu, 

produkci na trzích, nabídku a také definuje nejdůležitější subjekty na obou trzích. 

3.1 Poznatky o víně 

Víno je nápojem, který dotváří atmosféru prvních schůzek, slavnostních okamžiků 

i běžných chvil a těší se tak značné oblibě jak v České republice, tak i v zahraničí. 

Je vyrobeno alkoholickým kvašením vinného moštu, který je získaný z hroznů vinné 

révy.  

Vinná réva (z latiny Vitis Vinifera) je víceletá rostlina dožívající se i přes sto let, jejíž 

kořeny vytvářejí bohatou strukturu až do hloubky patnácti metrů, odkud čerpá potřebné 

živiny. Hroznaté květenství zpočátku směřuje ke slunci, pak se v rozkvětu skloní k zemi a tak 

hrozny již dozrávají zcela ve stínu listů a přijímají teplo odražené od země. Cévy této rostliny 

jsou nejsilnější, s jakými je možné se v rostlinné říši vůbec setkat, a tak přecházejí především 

sole vápníku do vína. [33] 

Víno obsahuje hlavně vodu (přes 85 %) a alkohol (většinou okolo 12 %), 

ale i minerální látky (především železo, vápník, fosfor, hořčík, mangan), vitamíny (B, P, C) 

a mnoho dalších látek ovlivňující zdraví i v malých koncentracích. [33] 

Víno působí příznivě především u určitých kardiovaskulárních onemocnění. Velmi 

významný je antioxidant resveratrol, obsažen v červeném víně, který ředí krev a tím snižuje 

riziko vzniku krevních sraženin, které ucpávají cévy a mohou vést i k infarktu a mozkové 

mrtvici. Již v roce 1948 našla, mezi lékaři slavná, Framinghamská studie příznivé působení 

vína u srdečního infarktu, avšak autoři se báli, že publikace těchto výsledků by mohla vést 

k alkoholismu, a proto výsledky utajili. V současné době již i největší světové autority 

jednoznačně udávají snížení rizika úmrtí na srdeční infarkt o 40 až 60 %. Střídmé pití vína 

snižuje, ve srovnání s abstinenty, také úmrtnost při opakovaných srdečních infarktech. [10] 
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3.2 Český trh vína 

V některých regionech České republiky jsou vhodné podmínky pro pěstování vinné 

révy. Dokladem toho je i staletá tradice vinohradnictví. Příznivé je podnebí, průměrná roční 

teplota, vegetační teplota i množství srážek. 

To, že moravská a česká vína patří mezi světovou špičku, potvrdili mezinárodní 

odborníci, kteří vybírali tisícovku nejlepších vín celého světa pro rok 2012. Do prestižní 

francouzské publikace 1000 Vins du Monde (1000 vín světa) se dostalo 35 vín z Moravy 

a Čech. V publikaci 1000 Vins du Monde hledají inspiraci milovníci vína z celého světa, 

stejně tak jako nároční gurmáni listují proslulým Michelinským průvodcem. [30] 

3.2.1 Historie vína na českém trhu 

Je známo, že réva vinná rostla již před 150 mil. lety, a proto patří mezi nejstarší 

kulturní rostliny.  

Sumerové jsou zatím nejstaršími zjištěnými vinaři. Dále se réva rozšířila 

do Babylonie, Sýrie, Egypta, potom do Číny, Palestiny a také Řecka. V průběhu dobývání 

jednotlivých území Římany se réva rozšiřovala i do těchto oblastí. Tímto způsobem dorazila 

vinná réva do Francie, Španělska, Německa a v letech 276 až 282 za vlády císaře Próbuse i  

území dnešní České republiky. [26] 

Císař Karel IV. vydal nařízení o zakládání vinic na všech na jih obrácených svazích. 

Kdo nechtěl pěstovat vinnou révu, musel poskytnout pozemek osobě, která byla ochotna révu 

pěstovat. Touto cestou se snažil císař snížit nezaměstnanost. O pěstování vína je známé, jak je 

náročné na ruční práci a proto ve vinařství našlo zaměstnání spousta lidí. [10] 

Na konci 19. století se na českých vinicích objevuje révokaz. Zakládají se vinice 

štěpované na odolné americké podnože, ale přicházejí houbové choroby oidium 

a peronospora, které byly zavlečeny z Ameriky stejně jako révokaz. Ošetřování vinic se 

prodražovalo a vinice postupně mizely. Z celkové plochy vinic na Moravě, která v roce 1678 

činila plochu přibližně 21 000 hektarů, je v současné době na Moravě kolem 16 000 hektarů 

vinic. [26] 
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3.2.2 Legislativa 

Vinařský zákon č. 115/1995 Sb. je prvním novodobým vydaným zákonem (od roku 

1907), který upravuje pěstování hroznů a výrobu vína na území Čech a Moravy. Zákon byl 

novelizován z důvodů přejímání legislativy ES zákonem č. 216/2000 Sb. a zákonem 

č. 321/2004 Sb., který je v současné době v platnosti. Účinnost  zákona č. 321/2004 Sb. je od 

28. 5. 2004, ve znění pozdějších změn a doplňků. [32] 

Zákonem 321/2004 Sb. o vinohradnictví a vinařství je dána existence Registru vinic, 

jehož prostřednictvím mohou vinaři a vinohradníci podávat řadu povinných prohlášení, které 

legislativa ukládá podávat do registrů vinic. Registr vinic je technologickým nositelem funkce 

ochrany spotřebitelů a kvality domácí produkce vína. Využití Registru vinic meziročně 

významně vzrostlo současně se zvyšováním kvality českého a moravského vína. [18] 

3.2.3 Produkce trhu 

Výroba vína v ČR zaujímá okrajový segment zemědělské produkce, přesto celkový 

ekonomický přínos není zanedbatelný. Vinohradnictví a vinařství se ale podílí na konečné 

rostlinné produkci ČR cca 6 %. V Jihomoravském kraji je ale jeho podíl na celkové 

zemědělské produkci cca 20 %, což představuje přibližně 2 mld. Kč. [32] 

Česká statistika sleduje plochu vinic již od roku 1920. Do dnešní doby se plocha 

plodících vinic zvýšila 2,8 krát. Pro srovnání s produkcí posledních let v roce 1920 byla 

velikost produkční plochy pod rodícími vinicemi 5 689 hektarů a odhadovaná produkce 

vinných hroznů dosahovala 24 000 tun a spotřeba vína byla 5 litrů na obyvatele. V roce 2008 

činila plocha vinic 16 364 hektarů, hmotnost sklizených hroznů byla 107 210 tun a spotřeba 

hroznového vína na obyvatele v tomto roce dosáhla 16,3 litru. Přibližně dvě třetiny 

spotřebovaného vína u nás pochází z dovozu, a to především z Itálie (39 %). [34]  

Na podzim roku 2009 uskutečnil Český statistický úřad mezi českými a moravskými 

vinaři první Vinohradnický cenzus konaný podle evropské legislativy. Při šetření bylo sečteno 

celkem 10 997 vinařů s celkovou výměrou 16 364 ha vinic, přičemž byli do šetření 

zahrnováni vinaři hospodařící na výměře od 0,1 ha vinic. [34] 

http://www.znalecvin.cz/hrozen/
http://www.znalecvin.cz/vino/
http://www.znalecvin.cz/files/2010/03/zakon_321_20041.pdf
http://www.znalecvin.cz/files/2010/03/zakon_321_20041.pdf
http://www.znalecvin.cz/vino/
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3.2.4 Produktová nabídka 

Pěstování vinné révy neodlučitelně patří k České republice, ale většinou jsou 

v souvislosti s vinohradnictvím spojovány jen některé části republiky (Příloha č. 1), protože 

vinice u nás nejsou plošně rozšířeny. Vinařská oblast Morava (Příloha č. 2) zahrnuje 

podoblast mikulovskou, slováckou, velkopavlovickou a znojemskou, tedy jižní části Moravy a 

vinařská oblast Čechy podoblast mělnickou a litoměřickou. 

Podle výsledů cenzu z roku 2009, dosahovala výměra vinic v České republice ke konci 

hospodářského roku 2008/2009 k 16 290 hektarům. Vinařská oblast Morava se na tomto celku 

podílí převážnou většinou, protože se zde rozprostírá celých 96,4 % republikové výměry 

vinic. [31] 

Pěstování bílých odrůd vína převažuje ve všech moravských vinařských podoblastech. 

Na Moravě se z bílých odrůd nejčastěji pěstuje: Veltlínské zelené, dále pak Müller Thurgau, 

Ryzlink vlašský a Ryzlink rýnský, z modrých odrůd převažuje: Svatovavřinecké, za ním 

následuje Frankovka, Zweigeltrebe, Rulandské modré a Modrý Portugal. [31] V následujícím 

Obr. 3.1 jsou zobrazeny nejvýznamnější bílé moštové odrůdy vinařské oblasti Morava. 

 
Obr. 3.1: Bílé moštové odrůdy oblasti Morava 

Zdroj: [31] 

Lehčí, záhřevné půdy vinařské oblasti Čechy poskytují výborné podmínky především 

pro odrůdu Rulandské modré a dále také Ryzlink rýnský, Portugalské modré 

a Svatovavřinecké. [24] V následujícím Obr. 3.2 jsou zobrazeny nejvýznamnější modré 

moštové odrůdy vinařské oblasti Morava. 
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Obr. 3.2: Modré moštové odrůdy oblasti Morava  

Zdroj: [31] 

3.2.5 Subjekty českého trhu 

Dodavatelé 

Aby čeští a moravští producenti vína mohli obstát na společném evropském trhu, musí 

být konkurenceschopní. Jejich konkurenceschopnost však nezávisí pouze na jejich vlastních 

schopnostech, ale také na situaci v podpůrných odvětvích a pozici vůči klíčovým 

dodavatelům. Dodavatele českého vinařství lze rozdělit na [22]:  

 Dodavatele hroznů, popř. moštů 

Tuzemská produkce moštových hroznů pokryje pouze asi 45 % poptávky. Tento 

nedostatek suroviny je kompenzován jejím dovozem spolu s dovozem vína. 

Velcí pěstitelé vinné révy jsou většinou odkázaní na velké zpracovatele vína, protože 

na vlastní zpracování hroznů nemusí mít zařízení. Vinná réva se nedá skladovat a velké 

objemy nejsou střední vinařské podniky schopny pojmout. Drobní pěstitelé se rozhodují podle 

ceny, zda své hrozny prodají nebo zda z nich sami vyrobí víno. Většina z drobných pěstitelů 

vinné révy vlastní základní zařízení na zpracování hroznů, sklep a potřebné vědomosti. Okolo 

50 % vypěstované révy je přímo zpracováváno pěstitelem. [22] 

 Dodavatele technologie (mlýnky či mlýnkoodstopkovače, šnekové dopravníky 

na hrozny, kádě, lisy, čerpadla, sudy či nerezové tanky na víno, filtrační 

zařízení, zařízení na řízené kvašení vín a vymrazování, stáčecí a lahvovací 

linky, etiketovačky aj.; příp. i dopravní prostředky)  

Počet firem dodávajících technologii pro vinařské podniky je v poměru k velikosti ČR 

velký, což zvyšuje konkurenci a oslabuje tuto skupinu dodavatelů. Většinou se jedná 
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o zahraniční výrobce, kteří své zboží do České republiky dodávají prostřednictvím 

obchodních zástupců. [22] 

 Dodavatele přípravků do vína (čeřidla, enzymy, kvasinky, aroma, přípravky 

na odkyselení aj.; příp. cukr na zvýšení cukernatosti moštu pro výrobu stolního 

vína)  

 Dodavatele drobného materiálu (hadice, skleničky, koštýř, moštoměr, filtrační 

desky, kbelík, aj.)  

Dodavatelů přípravků do vína a dodavatelů drobného vinařského materiálu je velké 

množství. Prostředky k ošetření vína jsou prodávány jak přímo od výrobce či dovozce nebo 

prostřednictvím obchodů s vinařskými potřebami, tak také samotnými vinaři mezi sebou či 

jedním vinařem v obci. [22] 

 Dodavatele obalů (láhve, PET lahve, krabice na víno, KEG; uzávěry korkové, 

syntetické či z umělé hmoty; etikety; krabice či dárková balení, papírové či 

jutové tašky, aj.)  

Počet dodavatelů lahví a korků je mnohem nižší než vinařských podniků, jsou 

mnohem koncentrovanější a vliv vinařských podniků na ceny či kvalitu produktů je velmi 

nízký. Je třeba zmínit možnost využití plastových nebo kovových uzávěrů a namísto skla, 

možnost využití obalů plastových či papírových. [22] 

Obal je velmi důležitá součást finálního produktu. Tvar láhve může odlišit výrobce 

vína a korek kvalitu a proto s tím souvisí snaha dodavatelů obou komponent o diferenciaci. 

Etiketa je povinný a zároveň marketingový prvek vína, a proto je třeba jí věnovat velkou 

pozornost. Výhodou dodavatelů etiket při vyjednávání s vinaři je, že tisk etiket pro odvětví 

vinařství představuje pouze velmi malou část jejich činnosti. Za hlavní považují tisk letáků, 

knih, reklam, apod. [22] 

Konkurence 

Pro analýzu konkurence je nejvhodnější použít model, sestavený americkým 

ekonomem Michaelem Portrem, tzv. Porterovu teorii pěti konkurenčních sil. Konkurenční 

síly, které rozhodují o vlastní dlouhodobé atraktivitě trhu nebo tržního segmentu, jsou 

konkurenti v odvětví, potenciální noví konkurenti, substituční výrobky, dodavatelé 

a zákazníci. [4] 
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Konkurenti v odvětví: Konkurencí v odvětví jsou všechny společnosti, jejichž 

předmětem podnikání je výroba vína.  

Mezi největší české výrobce vína patří: skupina Bohemia Sekt, a. s., Moravské 

vinařské závody Bzenec, s. r. o., PATRIA Kobylí, a. s., Templářské sklepy Čejkovice, 

Vinařské družstvo VINIUM, a. s., Velké Pavlovice, VINSELEKT Michlovský, a. s., 

ZNOVÍN ZNOJMO, a. s., Vinné sklepy Valtice, a. s., České vinařské závody, a. s., a další. 

[30] 

Potenciální noví konkurenti: Pro vstup na český trh s vínem je největší bariérou 

především kapitálová náročnost. Na druhou stranu český trh je soběstačný přibližně 

z poloviny a česká vinařství jsou úspěšná a populární. Dá se předpokládat možnost vstupu 

dalších výrobců, kteří by mohli prosperovat. 

Substituční výrobky: Výrobky nahrazující víno jsou nápoje s nízkým obsahem 

alkoholu. Hlavním substitutem je v ČR pivo, které je zde tradičním a velmi oblíbeným 

nápojem. Dále zde patří i ostatní alkoholické nápoje. 

Dodavatelé: Tuzemská produkce vinné révy pokryje pouze asi 45 % poptávky, zbytek 

je dovážen. Réva je hlavní a nejdůležitější komponent při výrobě vína a výrobci ji nemohou 

nahradit. Dodávky jsou proto velmi důležité a působí zde velký vliv dodavatelů. 

Zákazníci: Zákazníci mají na českém trhu velkou vyjednávací sílu, protože mají 

na výběr spoustu různých značek a tak mohou být kupujícími často střídány. 

Distributoři 

Mezi distributory lze zařadit všechny firmy, organizace a jednotlivce, kteří vstupují 

mezi výrobce zboží a zákazníky a pomáhají tak firmě v oblasti fyzické distribuce a prodeje: 

firmy pro fyzickou distribuci, zprostředkovatelé a obchodníci. [6] 

Zprostředkovatelem může být například účelově založená distribuční firma, která 

po objednání distribuuje vína vinotékám, gastronomickým provozovnám nebo obchodním 

řetězcům. 

Obchodníky jsou veškeří překupníci, nakupující zboží, za účelem dalšího prodeje 

vinotékám, restauracím a dalším maloobchodům i velkoobchodům. 

Firmami pro fyzickou distribuci jsou skladovací a rozvážkové firmy. 
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Zákazníci 

Zákazníky lze rozdělit do dvou kategorií, podle trhu, na kterém se nachází: 

Business trh: České víno je dodáváno jak na domácí trh, tak na trh zahraniční. 

Zákazníky jsou zde společnosti jiných podnikatelů, do kterých výrobci vína své produkty 

distribuují. Patří mezi ně především vinotéky, restaurace, velkoobchody i maloobchody. 

Spotřebitelský trh: Zde jsou zákazníky koneční spotřebitelé. Víno je alkoholický 

nápoj, zákazníkem tedy mohou být pouze osoby starší osmnáct let. Jinak může být konečným 

spotřebitelem každý ve všech ostatních věkových kategoriích, muži i ženy, bez ohledu 

na příjem, rodinné poměry, atd. 

Veřejnost 

Veřejnost zahrnuje osoby a organizace, které mají bez obchodní vazby s konkrétní 

firmou nebo jejím trhem vliv na uskutečňování jejich cílů. [6] 

Vládní veřejnost: Zde patří veškeré orgány České republiky a Evropské unie, které 

vydávají zákony a normy pro odvětví vinařství. Velmi důležité jsou hlavně Ministerstvo 

zemědělství ČR, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zemědělský a potravinářský 

fond. [31] 

Občanská sdružení a organizace: Patří zde hlavně Asociace sommelierů České republiky, 

Svaz vinařů České republiky, Vinařský fond ČR, Cech českých vinařů, Svaz moravských 

vinařů, Národní vinařské centrum a další menší sdružení či organizace vinařů v jednotlivých 

oblastech, které prosazují své zájmy. 

Masová média: Média mají velký vliv na veřejné mínění. Jsou využívány noviny, 

odborné časopisy (Vinařský obzor, Víno revue, Víno & styl, Sommelier, Sady a vinice, Víno 

a vinař), rozhlas nebo dokonce televize. (např. reklama na značku „Vína z Moravy, vína 

z Čech“). 

Všeobecná veřejnost: Je to nejširší veřejnost, která vnímá jednání producentů vín, utváří 

si názory a postoje na jednotlivá vína, značky, vinařství a komunikaci firem. Tyto názory a 

postoje ovlivňují zákazníky ať už na domácím trhu nebo na zahraničním, takže mohou mít velký 

vliv na úspěch firmy. 
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3.3 Slovinský trh vína 

Slovinsko je domovem nejstarší nepřetržité produkce vína v Evropě – a to více než 

čtyři sta let, pod různými vládami, které řídily Slovinsko v průběhu let. Vinařství se vyvíjelo 

s vlivem vinařských kultur, jako Rakušanů, Francouzů, Italů. Tak není divu, že slovinské 

vinice vyráběly vysoce jakostní vína po mnoho let. Slovinsko bylo vždy křižovatkou mezi 

severem a jihem, východem a západem. Cestující přinesl vinařské znalosti ze všech 

významných vinařských zemí. Proto jsou zahraniční vlivy patrné jak v pěstování a výrobě 

vína, tak i v terminologii. [27, 35] 

Slovinsko leží na jižních svazích Alp a dotýká se Středomoří a může se těšit z výhod 

obou částí s rozdílným podnebím. V důsledku toho je ale slovinské vinařství postaveno 

na milost a nemilost nepředvídatelným klimatickým změnám ze severu a jihu. Následkem 

toho se může celková roční produkce slovinské vinice lišit až o 50 %. Existují mimořádné 

ročníky a absolutní selhání. V tomto století bylo sedm mimořádných ročníků: 1917, 1942, 

1947, 1952, 1958, 1971, a 1983. Ročník 1993 je považován za výborný a 1994 byl výborný 

pouze v Primorje. Nejlepší ročníky jsou uloženy v archivu vín. Zatímco starší lahve 

se prodávají pouze v ojedinělých aukcích, některé z nejlepších vín jsou stále v prodeji 

v archívech a odborných vinotékách. [35] 

3.3.1 Historie vína na slovinském trhu 

Historie vinařství začíná ve Slovinsku brzy, asi před 2400 lety. Archeologické nálezy 

ukazují, že víno bylo známo keltským a ilyrským kmenům severovýchodního Slovinska ještě 

před tím, než do současných vinařských regionů Slovinska dorazili Římané. Keltové 

pravděpodobně dělali své vlastní víno, jehož metody pěstování a kvašení se dozvěděli 

od Řeků. Protože Keltové žijící na současném území Slovinska věděli, jak se dělají dubové 

sudy kované železnými pásy, je předpokládána místní produkce vína, ale definitivní 

archeologický důkaz ještě nebyl nalezen. [35] 

Pěstování vinné révy v dnešní oblasti Slovinska ale skutečně prosperovalo 

až s příchodem Římanů. Tacitus zmínil Poetovio (dnešní Ptuj) víno v 1. století našeho 

letopočtu a četné archeologické nálezy amfor, pohárů a sklenic poskytují náznaky prosperující 

výroby a obchodu s vínem. S úpadkem Římské Říše byly ztraceny vinařské metody a tradice 

Římanů. Není známo, jak římské víno chutnalo, ale bylo jistě velmi odlišné od toho, jaké je 

vyráběno dnes. [35] 

http://www.matkurja.com/projects/wine/viticulture/
http://www.matkurja.com/projects/wine/viticulture/
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Vinohradnictví ve Slovinsku ustoupilo hluboko do pozadí v 6. století našeho 

letopočtu, kdy se první Slované z ruských stepí stěhovali do okolí. Vinařství rozhodně nebylo 

zcela zapomenuto během tohoto období temna, ale bouřlivé časy prakticky zničily obchod. 

V důsledku toho nejsou žádné záznamy s informacemi o velikosti nebo kvalitě produkce. 

Pravděpodobně bylo víno vyráběno pouze pro místní spotřebu. [35] 

Řemeslo vinařství se vrátilo s křesťanizací Slovanů. Přesto zůstala výroba omezená 

až do 12. století, kdy se maďarské kmeny stáhly na východ a klimaticky ideální oblasti 

Štajerska a Prekmurje se stalo dostupné pro pěstování. Umění vinařství bylo znovu zavedeno 

mnichy. [35] 

Od 12. století je dále historie slovinského vinařství jedním nepřetržitým vývojem. 

Lesy byly vykáceny pro získání půdy pro nové vinice. Vinařství bylo dokonce rozšířeno 

do oblastí, které jsou daleko od všech moderních vinařských regionů. Vinná réva se dokonce 

pěstuje na malém kopci v centru Lublaně. [35] 

3.3.2 Legislativa 

Rozsah slovinské legislativy upravující výrobu a prodej vína je ohromný - víno je 

nejpřísněji kontrolováno ze všech zemědělských produktů. Mezi nejvýznamnější části této 

právní úpravy jsou založeny na základě hořkého poučení z moru révokazem z roku 1850. 

V legislativě jsou určeny typy hroznů, které mohou být pěstovány v konkrétních oblastech, 

jsou zavedeny orgány, které vydávají povinné poradenství o ochraně proti škůdcům a plísním 

a stanovují postupy pro pěstování a udržování vinice. Ve zkratce, legislativa definuje 

a prosazuje všechna možná opatření, aby se zabránilo znovuobjevení moru révokazem nebo 

jiné podobné katastrofy. [23] 

Slovinské právní předpisy jsou v mnoha ohledech podobné francouzským, německým, 

italským. Ačkoli jsou slovinské právní předpisy upravující výrobu a prodej vína přísnější 

v některých aspektech, také odpovídají normám stanoveným Evropskou unií. [23] 

Přísnost pravidel a vinařského zákona platí také pro slovinská vína, která jsou určena 

pro export ze země. Vyvezena mohou být pouze ta vína, která byla ve Slovinsku plně 

vyrobena, byla zde také lahvována a jejich etikety splňují všechny náležitosti (např. musí být 

označena "Made in Slovenia"). Není povolen vývoz domácích vín v sudech ani v tancích, dále 

vývoz vín vyrobených z dovezených hroznů, nebo vyrobených mícháním domácích vín 

http://www.matkurja.com/projects/wine/viticulture/
http://www.matkurja.com/projects/wine/viticulture/
http://www.matkurja.com/projects/wine/viticulture/
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s cizími. Pouze dvě další vinařské oblasti mají obdobně přísná pravidla, a to Alsace ve Francii 

a Rioja ve Španělsku. [23] 

3.3.3 Produkce trhu 

Slovinsko je velmi malá země s pouhými dvěma miliony lidí. V porovnání s většinou 

vína vyvážejících zemí, neprodukují velké množství. A to, co produkují, spotřebují - 

Slovinsko má pátou nejvyšší spotřebu vína na jednoho obyvatele na světě. Podle slovinského 

statistického úřadu vypila každá osoba ve Slovinsku v hospodářském roce 2010/2011 v 

průměru 38 litrů vína. [21, 27] 

Poptávající ze zahraničí museli přesvědčit některé menší výrobce, aby vůbec vyváželi. 

Slovinští producenti jsou schopni prodat všechny své vína na domácím trhu a s některými 

ročníky v extrémně vysoké poptávce. [21] 

Téměř všechny vína jsou spotřebována na domácím trhu pouze s 6,1 mil. litry 

vyvážených za rok, většinou do Spojených států, Bosny a Hercegoviny, Chorvatska, 

a v poslední době i do České republiky. [28] 

Výroba bílého vína ve Slovinsku představuje nejvyšší podíl na celkové výrobě vína. 

V hospodářském roce 2010/2011 představovala 68 % z celkové produkce vína. Úroveň 

soběstačnosti v produkci vína v hospodářském roce 2010/2011 činil 96 %. [21] 

V letech průměrného výnosu Slovinsko produkuje mezi 800 tis. a 900 tis. hektolitry 

vína ročně z některých 21 600 hektarů vinic ve třech vinařských oblastech: Podravje, Posavje, 

a Primorje. Tyto regiony jsou dále rozčleněny v souladu se specifiky mikroklimatických 

podmínek, půdy, atd.. Pro srovnání, celková plocha slovinských vinic je přibližně stejně velká 

jako oblast Bordeaux a produkuje asi polovinu množství vína. [35] 

Kvalitní a vysoce kvalitní vína zde dominují. Většinou se vyrábějí odrůdová vína, 

a to jak z mnoha světových, tak i domácích odrůd. Pouze asi 30 % z vína vyrobeného 

ve Slovinsku je kategorie stolního vína. Kvalita slovinských vín je zajištěna velkým počtem 

malých výrobců. Slovinské Sdružení vinařů a výrobců ukládá a vymáhá přísná pravidla 

upravující vše od typů hroznů, které mohou být pěstovány v některých regionech k metodám 

výroby vína a označování. [35] 
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3.3.4 Produktová nabídka  

Slovinsko má tři hlavní vinařské regiony: Podravje, ležící podél řeky Drávy, Posavje, 

ležící podél řeky Sávy a Primorje při pobřeží moře. Tyto regiony jsou zobrazeny na mapě 

v Příloze č. 3. [2] 

První dva regiony se vyznačují kontinentální a poslední středomořským podnebím, 

takže spektrum vín se značně liší. [2] 

Region Podravje na severovýchodě se vyznačuje minerálními a termálními prameny, 

což má za následek obohacení půdy a následně i vinné révy. Díky klimatu zde sklizeň probíhá 

relativně pozdě. Na zdejších vinicích převažují bílá vína, silná a aromatická: renski rizling, 

laški rizling, sauvignon, šipon, sivi pinot, beli pinot, traminec, rumeni muškat a také šumivé 

víno radgonska penina. [2] 

Pro region Posavje na východě země jsou také charakteristická bílá vína. Bývají 

ale lehčí a kyselejší. Místní specialitou je nakyslé růžové víno – cviček – s velmi nízkým 

obsahem alkoholu. [2] 

Region Primorje, ležící mezi pobřežím a Alpami, se naopak pyšní zhruba polovinou 

produkce červených vín. Na zdejších vinicích (Příloha č. 4) se rodí obecně vína suchá a 

bohatá na minerály: teran, refošk, terra rossa. Díky teplému vzduchu od Jadranu a jemné 

bríze z Alp se zde daří původním odrůdám rebula, pinela, ale i známým druhům sauvignon, 

merlot a cabernet. [2] 

3.3.5 Subjekty slovinského trhu 

Dodavatelé 

Pro dodavatelé slovinského trhu platí stejné rozdělení jako na českém trhu. 

Soběstačnost produkce vína je na slovinském trhu téměř 100%. Malí pěstitelé hroznů 

jsou většinou soběstační a další dodavatele hroznů či moštů nepotřebují. Naopak se mohou 

rozhodnout, zda svou úrodu zpracovat nebo prodat a být dodavatelem větších firem. 

Navíc zde podporuje soběstačnost trhu velmi vysoká přísnost pravidel a vinařského 

zákona, týkající se vín, určených pro export ze země. Nemohou být vyvezena domácí vína 

vyrobená z dovezených hroznů, nebo vyrobených mícháním domácích vín s cizími. 
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Slovinsko je malá země bez velkých společností zabývající se průmyslem či těžkou 

technikou. Dodavatelé technologie, jako např. čerpadla, lisy, nerezové tanky atd., budou tedy 

zahraniční.  

Konkurence 

Konkurenti v odvětví: Největšími konkurenty, tedy společnostmi, jejichž předmětem 

podnikání je výroba vína, jsou: VVS Jeruzalem Ormož, KZ Goriška Brda, Ljutomerčan, 

Merkator - KZ Metlika, Radgonske Gorice, Slovenijavino, Vinakoper, KZ Vinakras Sezana, 

Vinag, Vipava 1894, KK Ptuj - Halože. [35] 

Potenciální noví konkurenti: Slovinský trh je z 97 % soběstačný a export mají slovinští 

producenti ztížený velmi přísnou legislativou. Navíc zde působí řada zahraniční konkurence. 

Vstupní bariéry jsou značné, takže vstup velké konkurenční firmy na trh je spíše 

nepravděpodobný, zato vstupy menších a domácích vinařství na trh lze předpokládat. 

Substituční výrobky: Substituty, které mohou nahradit víno, jsou další alkoholické 

nápoje jako pivo, likéry a další nápoje s vyšším obsahem alkoholu. Oblíbeným slovinským 

nápojem je pivo jako Laško pivo, Union, Zlatorog nebo likér Borovničevec. 

Dodavatelé: Nejvýznamnějšími dodavateli jsou slovinští vinohradníci. Hrozba vlivu 

dodavatelů je významná, protože dodávky jsou pro vinaře důležité, substituty prakticky 

neexistují a dodávky ze zahraničí by byly finančně velmi náročné. 

Zákazníci: Slovinští producenti dodávají svá vína především na domácí trh a pouze 

v malé míře i na trh zahraniční. Zákazníci si mohou vybírat z velké nabídky různých druhů 

a značek, takže potřebu mohou snadno uspokojit více různými konkurenty. Jejich vyjednávací síla 

je tedy vysoká. 

Distributoři 

Podmínky pro distributory na slovinském trhu jsou velmi podobné jako na trhu 

českém. Rozdílem je, že jejich služby budou využívány více na domácím trhu, než 

zahraničním, neboť slovinská vína nejsou příliš vyvážena. 

Zákazníci 

Zákazníky se mohou nacházet na business nebo spotřebitelském trhu. Na business trhu 

distribuují výrobci různým živnostníkům či společnostem, kteří víno kupují za účelem dalšího 

prodeje. Zde, na slovinském trhu, se výrobci soustředí především na domácí trh. 

http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/vvs-jeruzalem-ormoz.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/kz-goriska-brda-dobrovo.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/ljutomercan.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/merkator-kmetijska-zadruga-metlika.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/radgonske-gorice.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/slovenijavino.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/vinakoper.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/kz-vinakras-sezana.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/vinag.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/vipava-1894.html
http://www.matkurja.com/projects/wine/growers/kk-ptuj-haloze.html
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Pro zákazníky, nacházející se na spotřebitelském trhu, platí stejný popis, jako pro zákazníky 

trhu českého. 

Veřejnost 

Pro veřejnost slovinského trhu platí v zásadě stejné podmínky jako na českém trhu. 

Mezi vládní veřejnost patří státní orgány Slovinska a Evropské unie, vydávající 

veškeré zákony, normy a nařízení. Hlavními jsou: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano a Državna kmetijska in živilska inspekce. [21] 

Občanskými sdruženími a organizacemi, které prosazují zájmy, jsou např. Agroklub, 

Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije, Kmetijsko gozdarski závod a další menší 

sdružení. 

3.4 Trendy na trhu vína 

Trendy na trhu vína vznikají stejně jako na jakémkoli jiném trhu. Ve vinařství se 

můžou týkat odrůd, barev, chutí, obalu a designu, ale i způsobu a technik pěstování, 

technologie zpracování, atd.  

Trendy jednotlivých vín se poměrně rychle mění. Záleží na tom, která vína se prosadí 

na významných evropských ochutnávkách a jak je odborníci ohodnotí.  

V technologii výroby se trendy tak rychle nemění. Vinaře lze podle způsobu 

technologií výroby rozdělit na moderní, vyznávající moderní technologie a tradiční vinaře, 

vracející se k přírodní podstatě pěstování a výroby. Oba tyto světy produkují stále dokonalejší 

vína a zároveň se sobě neustále vzdalují. 

Na poli ‚technokratů‘ se trendy stále vyvíjejí. Ve prospěch moderní výroby vína mluví 

stále sofistikovanější vybavení sklepů i vinic: meteorologické stanice, radary, chlazené 

přepravníky na révu, optické třídiče, kónické tanky. Na druhé straně stojí biodynamický styl 

práce, který vyznává naprostý odklon od chemie, využívání přírodních procesů a vazeb, 

minimum intervencí, prostor ponechaný přírodě. [19] 

Z hlediska prodeje trendy ovlivňují především spotřebitele. Trendem jsou mladá a 

svěží vína, na které se přesunula nabídka výrobců z ekonomických důvodů. Víno bylo 

původně čistým přírodním nápojem, ale postupně se měnilo za použití mnoha povolených 

přídatných látek na výrobek průmyslový. Spotřebitelé si na takový výrobek zvykli a požadují 

http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/starasektor_za_kmetijske_trge/vino/
http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/direktorati/direktorat_za_kmetijstvo/starasektor_za_kmetijske_trge/vino/
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jej. Proto se do takové míry rozšířilo používání přídatných látek. Existují však lidé, kterým 

tyto látky nebo produkty vzniklé jejich použitím vadí a jsou na ně alergičtí. Ti pak 

vyhledávají tradiční vinaře a přiklání se k biodynamickému stylu výroby. [20] 
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4 Metodika shromažďování dat 

K provedení analýzy spotřebitelského chování na trhu vína bylo potřeba shromáždit 

potřebná data, která byla získána prostřednictvím marketingového výzkumu. V této kapitole 

je uveden postup takového výzkumu, který se skládá ze dvou hlavních fází. Jedná se o fázi 

přípravnou a realizační. 

4.1 Fáze přípravná 

4.1.1 Definování problému 

Víno je oblíbený nápoj, hodící se pro téměř všechny příležitosti. Zájem o tento nápoj se 

s rostoucí životní úrovní zvyšuje a spotřebitelé se začínají o oblast vína a vinařství více zajímat. 

V dnešní informační době se postoje zákazníků rychle mění, takže je nutné je znova pomocí 

analýz prověřovat a podle výsledků spotřebitele oslovovat relevantním způsobem. 

Proto byla naplánována analýza spotřebitelského chování ve dvou státech – České 

republice a Slovinsku. V těchto dvou zemích jsou vína tradičním nápojem vysokých kvalit 

s dlouholetou historií, nicméně trhy vína zde se liší podmínkami pro pěstování i výrobu. Víno 

je pro Slovince národním bohatstvím a je velmi oblíbené. Pro Českou republiku nejtypičtějším 

nápojem pivo, ale víno má zde také hlubokou tradici a spoustu příznivců.  

Cíl výzkumu 

Cílem diplomové práce je zjištění situace spotřebitelského chování na trhu vína 

v České republice a Slovinsku. Marketingový výzkum by měl přinést poznatky o aspektech 

nákupního chování zákazníků a také zjištění spotřebitelských preferencí a faktorů, které 

spotřebitelské chování ovlivňují. Výsledkem bude také porovnání trhů obou států a zjištění 

hlavních diferencí. 

4.1.2 Plán marketingového výzkumu 

Zdroje dat 

Nedílnou součástí marketingového výzkumu je sběr informací. Ke zpracování diplomové 

práce bylo plánem využívat jak z primárních, tak sekundárních zdrojů. Hlavním informačním 

zdrojem, ze kterého mělo být čerpáno, je elektronické dotazníkové šetření. Sekundární data by 
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měla být získána z odborné literatury a internetu a být použita především ke zpracování 

charakteristiky obou trhů vín a teoretických východisek spotřebitelského chování. 

Základní a výběrový soubor 

Základní soubor je tvořen počtem obyvatel v České republice a Slovinsku, kteří jsou 

starší osmnácti let. Podle ČSÚ jich v ČR ke dni 31. 12. 2011 bylo 8 719 520 a podle 

slovinského statistického úřadu 1 665 824 ve Slovinsku ke dni 1. 10. 2012. [1, 2] 

Velikost výběrového souboru byla naplánována na 160 respondentů. 80 respondentů 

z každého státu. V České republice tvoří množství obyvatel nad osmnáct let 49 % mužů a 51 

% žen, a ve Slovinsku 49,5 % mužů a 50,5 % žen. [1, 2] Rozložení respondentů podle pohlaví 

by tedy mělo být přibližně stejné (viz Tab. 4.1). 

Tab. 4.1: Základní a výběrový soubor 

 

Základní soubor Výběrový soubor 

obyvatelé České republiky nad 18 let 8719520 
Muži 39 

Ženy 41 

obyvatelé Slovinska nad 18 let 1665824 
Muži 39 

Ženy 41 

Zdroj: vlastní 

Způsob sběru dat 

Plánem bylo oslovit respondenty formou elektronického dotazování s využitím dotazníků 

uvedeného v Příloze č. 5 v jazyce českém a v Příloze č. 6 ve slovinštině. Pomocí kvótního 

výběru byli ze základního souboru vybráni respondenti. 

Protože základním zdrojem dat je dotazníkové šetření, byl sestaven dotazník 

obsahující 19 otázek. Dotazník se skládá z uzavřených otázek, kdy respondenti vybírali 

z nabízených možností, z polouzavřených otázek, které zajišťují jistotu všech možných 

odpovědí, dále z baterií a otázek identifikačních, zahrnující pohlaví, věkové kategorie, čistý 

měsíční příjem a nejvyšší ukončené vzdělání. Dotazník obsahuje také jednu filtrační otázku. 

Součástí dotazníku je také úvodní informace, která seznámí respondenty s účelem 

dotazníku a ujištěni o anonymitě dotazníku a o použití dat pouze pro účel diplomové práce. 

Pilotáž 

Před zahájením samotného dotazování respondentů byl po sestavení dotazníku proveden 

předvýzkum, který v dotazníku pomáhá odhalit chyby. Objektem pilotáže byli především rodinní 

příslušníci a známí. Cílem bylo zjistit, zda je dotazník srozumitelný a zda respondenti nebudou 
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mít problémy při jeho vyplňování. Při pilotáži byly otázky i instrukce v dotazníku respondenty 

správně pochopeny a při vyplňování nevznikl žádný problém. 

Časový harmonogram činnosti 

Podle odhadu jednotlivých činností byl sestaven časový harmonogram, který je uveden 

v následující tabulce (Tab. 4.2). 

Tab. 4.2: Harmonogram činnosti 

Činnost 
Období v měsících 

12/12 01/13 02/13 03/13 04/13 

Definice problému a cíle X     

Plán výzkumu  X    

Sestavení dotazníku   X X  

Pilotáž    X  

Sběr údajů    X  

Zpracování údajů    X X 

Analýza dat a interpretace výsledků     X 

Zdroj: vlastní 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat 

Sběr dat proběhl v měsíci březnu a během něj nevznikly žádné problémy. Celkový 

počet respondentů činil 160, jak bylo plánováno. Dotazníky byly převedeny do elektronické 

podoby pomocí Google documents. Tak bylo také možné průběžně kontrolovat data zaslaná 

respondenty a dotazníky ukončit při dosažení požadovaného množství respondentů. 

Zpracování získaných dat 

Všechna data byla znovu zkontrolována a poté převedena do tabulkového editoru Microsoft 

Excel. Zde byly odpovědi převedeny do číselné podoby a na jejím základě byla vytvořena datová 

matice, která se stala východiskem pro analýzu. Tato shromážděná data byla zpracována 

v programu Microsoft Office Excel 2007 a programu PASW Statistic a závěrečná zpráva byla 

následně vypracována v programu Microsoft Office Word 2007.  
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Struktura respondentů 

Ke zjištění identifikačních údajů byly použity otázky ke zjištění pohlaví, věku, příjmu 

a vzdělání. Výzkumu se zúčastnilo 160 respondentů, kterými byli obyvatelé z České 

republiky a Slovinska. Konkrétně 39 mužů a 41 žen z obou zemí. Podrobné složení 

respondentů podle identifikačních znaků, podílejících se na výzkumu, níže zobrazuje tabulka 

(Tab. 4.3). 

Tab. 4.3: Struktura respondentů 

 

Respondenti 
Česká 

republika 
Slovinsko 

Pohlaví: muži 49% 49% 

  ženy 51% 51% 

Věk: 18 – 30 let 28% 28% 

  31 – 45 let 28% 26% 

  46 – 60 let 25% 25% 

  více než 60 let 20% 21% 

Příjem: do 10 000 Kč 36% 34% 

  10 001 – 20 000 Kč 38% 36% 

  20 001 – 30 000 Kč 24% 26% 

  30 001 – 40 000 Kč 1% 4% 

  nad 40 000 Kč 1% 0% 

Vzdělání: základní 14% 9% 

  středoškolské bez 

maturity 
19% 15% 

  středoškolské 28% 35% 

  vysokoškolské 40% 41% 

Zdroj: vlastní 
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5 Analýza chování spotřebitelů na trhu vína 

Tato kapitola je zaměřená na analýzu spotřebitelského chování na dvou trzích vína, 

ve které jsou analyzována data získaná prostřednictvím dotazníkového šetření. Výsledky 

výzkumu byly vyhodnoceny jak slovně, tak graficky.  

5.1 Konzumace vína 

Na začátku výzkumu proběhla filtrace respondentů, kteří nekupují víno. Kladně 

odpovědělo 100 % respondentů, kteří kupují víno. Ti měli poté zodpovědět, jak často 

v průměru pijí víno. Jako jedna z možností, kterou mohli respondenti vybrat, byla odpověď 

„vůbec“, na kterou navazuje další otázka, protože výzkumu se mohli účastnit i respondenti, 

kteří víno nepijí, ale přesto nakupují.  

5.1.1 Český trh 

Čeští konzumenti v průměru pijí víno nejčastěji alespoň jedenkrát za měsíc (34 %). 

22 % pak konzumuje víno alespoň jedenkrát za 14 dní a 21 % jedenkrát do týdne. Jen 19 % 

konzumuje víno méně často než jedenkrát za měsíc a pouze 4 % respondentů zaznačilo, že 

víno nepije vůbec. (viz Příloha č. 7, Tab. 2) 

V závislosti na pohlaví bylo zjištěno, že české ženy pijí víno více než muži. 

Z následujícího grafu (viz Obr. 5.1) lze vyčíst, že ženy nejčastěji označovaly, že pijí 

v průměru alespoň jedenkrát za měsíc (42 %), dále 24 % žen konzumuje víno alespoň 

jedenkrát za 14 dní. Zatímco nejvíce mužů (28 %) označilo, že pije víno alespoň jedenkrát 

za měsíc a druhá nejčastější volená odpověď (26 %) byla konzumace méně často, než 

jedenkrát za měsíc.  

Při dalším třídění druhého stupně nebyly zjištěny významné rozdíly, pouze při třídění 

podle věku konzumují mladí lidé ve věku 18 – 30 let, víno častěji než respondenti v ostatních 

věkových kategoriích. Celých 91 % lidí ve věku 18 – 30 let konzumuje víno alespoň jedenkrát 

za měsíc nebo častěji (viz Příloha č. 8, Tab. 1).  
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Obr. 5.1: Frekvence konzumace vína na českém trhu podle pohlaví 

V souvislosti se zápornou odpovědí na předchozí otázku bylo zjišťováno, z jakého důvodu 

respondenti víno nepijí. Množství odpovědí, které bylo získáno, není dostatečné k vyvození 

závěrů. Pouze tři lidé totiž odpověděli, že víno nepijí vůbec a všichni tito respondenti označili 

jako důvod, že jim víno nechutná.  

5.1.2 Slovinský trh 

Z výsledků výzkumu vyplývá, že nejvíce slovinských respondentů konzumuje víno 

alespoň jedenkrát za 14 dní (29 %) a stejně tak 29 % respondentů pije víno alespoň jedenkrát 

za měsíc. Druhá nejčastější odpověď byla alespoň jedenkrát do týdne s 25 %. (viz Příloha 

č. 7, Tab. 17) 

 
Obr. 5.2: Frekvence konzumace vína na slovinském trhu podle pohlaví 

Jak ukazuje graf (Obr. 5.2), nejvíce mužů odpovědělo, že v průměru pijí víno alespoň 

jednou za měsíc (33 %). Další nejfrekventovanější odpovědí byla možnost ‚alespoň jedenkrát 
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do týdne‘ (31 %). Nejčastější odpovědi žen byla možnost ‚alespoň jedenkrát za 14 dní‘ 

(39 %). 

Z třídění podle věkových kategorií (viz Příloha č. 8, Tab. 2) vyplynulo, že průměrně 

nejčastěji konzumují víno mladí lidé ve věku 18 – 30 let a překvapivě také lidé ve věkové 

kategorii nad 60 let. Jejich nejčastější odpovědí bylo ‚alespoň jednou za 14 dní‘ u kategorie 

18 – 30 let s četností 36 % a u kategorie více než 60 let s četností 35 %. 

Z třídění podle ukončeného vzdělání vyplynulo, že výrazně nejčetnější volbou 

respondentů se středoškolským vzděláním bez maturity byla možnost ‚alespoň jednou 

do týdne‘ (58 %). Jak je zobrazeno v tabulce Tab. 3, v Příloze č. 8, respondenti této kategorie 

víno konzumují nejčastěji. Respondenti se základním (43 %) a středoškolským vzděláním (36 

%) nejčastěji volili odpověď ‚alespoň jedenkrát za 14 dní‘ a konzumenti s vysokoškolským 

vzděláním nejčastěji odpovídali, že pijí víno alespoň jedenkrát za měsíc (33 %). 

Možnost odpovědi ‚vůbec‘ vybrali pouze čtyři slovinští respondenti. U těchto 

respondentů bylo potom zjištěno, proč víno nepijí. Tři z nich odpověděli, že jim nechutná 

a důvod čtvrtého respondenta byly zdravotní důvody. Z důvodu nízkého počtu respondentů 

mají výsledky této otázky nízkou vypovídací hodnotu, takže nebudou dále rozebírány. 

5.1.3 Srovnání trhů 

Po srovnání výsledků výzkumu u otázky týkající se frekvence konzumace vína obou 

trhů na následujícím grafu (Obr. 5.3) lze tvrdit, že slovinští respondenti konzumují víno 

častěji než čeští.  

 
Obr. 5.3: Srovnání frekvence konzumace vína 
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Podle grafů 5.1 a 5.2 lze usoudit, že na českém trhu ženy konzumují víno ve větší 

frekvenci než muži a na slovinském trhu jsou výsledky mužů a žen relativně vyvážené. 

Víno je v České republice tradičním nápojem, velice oblíbeným a také tradičním 

substitutem je zde pivo. Tento nápoj preferují častěji muži než ženy, u vína existuje obecně 

také předpoklad, že jej budou preferovat hlavně ženy. Výsledky této otázky tento předpoklad 

potvrdily. Ve Slovinsku je víno hlavním tradičním nápojem a jeho substituty jako např. pivo 

jsou sice vyhledávané, ale ne tak jako v ČR z důvodu malého výběru, vyšší ceny a nižší 

kvality. Dalo by se tedy usoudit, že muži i ženy budou ze skupiny alkoholických nápojů často 

preferovat právě víno. 

Zajímavým výsledkem jsou vysoké četnosti respondentů věkové kategorie 18 – 30 let, 

kteří konzumují víno nejčastěji v obou státech. 

5.2 Preference při nákupu vína 

K nalezení preferencí respondentů při nákupu vína bylo použito pět různých otázek, 

zabývajících se faktory, které definují základní vlastnosti vína jako zboží. 

5.2.1 Český trh 

Nejprve měli respondenti odpovědět, jakou formu balení upřednostňují. 79 % 

respondentů by preferovalo skleněnou lahev a 21 % čepované víno ze sudu. Tento výsledek je 

vcelku pochopitelný, protože víno ve skleněných lahvích je považováno za tradiční a 

kvalitnější bez ohledu na cenu, v porovnání s ostatními formami balení. (viz Příloha č. 7, Tab. 

5) 

Třídění podle pohlaví ukázalo, že čepované víno ze sudu by upřednostnily především 

ženy (27 %). Tuto odpověď zvolilo pouze 15 % mužů, zbytek by upřednostnil skleněnou 

lahev (viz Příloha č. 8, Tab. 4). 

U třídění podle příjmu vynikl výsledek respondentů čistého měsíčního příjmu 

do 10 000 Kč, který dosáhl celých 38 % u možnosti preference čepovaného vína ze sudu. 

Kategorie 10 001 – 20 000 Kč a 20 001 – 30 000 Kč byly u této odpovědi voleny pouze 

do výše 13 % a 11 % a respondenti patřící do zbývajících dvou kategorií s nejvyšším příjmem 

tuto odpověď nevolili vůbec (viz Příloha č. 8, Tab. 5). 
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V další otázce měli respondenti zvolit, jaký typ uzávěru preferují u lahví vína. Zde 

byly odpovědi také poměrně jednoznačné. 86 % respondentů zvolilo korkovou zátku, 8 % 

zátku plastovou a 6 % šroubovací kovový uzávěr. (viz Příloha č. 7, tab. 6) 

Z třídění podle pohlaví vyplynulo, že muži i ženy téměř stejnou mírou preferují 

korkovou zátku. Dále 13 % mužů, ale pouze 2 % žen, preferují zátku plastovou, ale zato 12 % 

žen preferuje šroubovací uzávěr (Příloha č. 8, Tab. 8). Tento výsledek může být dán tím, že na 

otevření lahve s klasickým korkovým nebo i umělým uzávěrem musí být vynaložena poměrně 

velká síla. To může činit problém především ženám a výhodou šroubovacího uzávěru je právě 

snadné otvírání. 

Třídění podle věkových kategorií ukázalo u prvních dvou odpovědí velmi podobné 

rozložení četností jako u třídění prvního stupně, ale možnost preference šroubovacího uzávěru 

zvolilo pouze 14 % respondentů ve věku 18 – 30 let a 9 % ve věku 31 – 45 let (viz Příloha 8, 

Tab. 10). Přesněji, tuto odpověď zvolilo pouze 25 % žen ve věku 18 – 30 let a 20 % žen ve 

věku 31 – 45 let jak je uvedeno v Příloze č 8, Tab. 11. Tyto výsledky mohou být určeny 

možností snadného otvírání a také faktem, že na českém trhu mají šroubovací uzávěry spíše 

vína s nižší cenovou úrovní. 

V další otázce respondenti volili své preference druhů barvy vína. Velká část 

respondentů by preferovala bílé víno (49 %), červené 29 % a 22 % má nejradši růžové víno. 

(viz Příloha č. 7, Tab. 7) 

 
Obr. 5.4: Preference podle barvy vína na českém trhu podle pohlaví 
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Z grafu třídění podle pohlaví (Obr. 5.4) je jasné, že muži preferovali více bílé (56 %) 

i červené víno (31 %) než ženy, které muže předčily v preferenci růžového vína (32 %). 

Vysoká preference ženami může být dána ať už samotnou růžovou barvou, tak také svěží a 

lehčí chutí vína. 

Při rozdělení respondentů podle věkových kategorií se ukázalo, že respondenti ve věku 

18 – 30 let nejvíce preferují bílá vína (73 %), stejně tak respondenti ve věku 31 – 45 let 

(55 %), respondenti kategorie 46 – 60 let volili nejvíce červené víno (60 %) a respondenti 

starší 60. let přiřadili své preference téměř stejně bílému (44 %) a růžovému (38 %) vínu (viz 

Příloha č. 8, Tab. 12). 

Z odpovědí na otázku týkající se preference vín podle obsahu cukru vyplynulo, 

že nejvíce preferovaným vínem českých respondentů je víno suché (35 %). Druhou nejvyšší 

četnost získaly odpovědi ‚polosuché‘ a ‚polosladké‘ (26 %) a sladké víno bylo preferováno 

jen 13 % respondenty. (viz Příloha č. 7, Tab. 8)) 

Muži i ženy na trhu preferují především suché víno, ale ženy na rozdíl od mužů 

ve značné míře preferovaly i víno sladké (17 %), zato méně než muži volili víno polosuché 

(viz Příloha č. 8, Tab. 15). 

Dále měli respondenti odpovědět na otázku týkající se částky, kterou by byli ochotní 

zaplatit za lahev vína. Nejvíce respondentů zvolilo možnost 101 – 150 Kč (39 %), druhou 

nejčastější odpovědí byla částka do 100 Kč (26 %), dále 151 – 200 Kč (16 %) a více než 

250 Kč (10 %) a nejméně volenou variantou byla odpověď 201 – 250 Kč (9 %). (viz Příloha 

č.7, Tab. 9) 

5.2.2 Slovinský trh 

U zjišťování preferencí formy balení byly výsledky třídění prvního stupně téměř 

jednoznačné. Celých 92 % slovinských respondentů by preferovalo skleněnou lahev, 8 % by 

preferovalo víno čepované ze sudu a další formy balení respondenti neupřednostnili vůbec. 

(viz Příloha č. 7, Tab. 20) 

Rozdělení podle pohlaví prokázalo, že slovinské ženy by o víno ze sudů zájem téměř 

neměly (2 %). Znamená to, že z respondentů, kteří tuto odpověď zvolili, byla převážná 

většina mužů – 13 % všech mužů (viz Příloha č. 8, Tab. 6). Zbytek respondentů by 

upřednostnil skleněnou lahev. 
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Co se týče dalšího třídění druhého stupně, zajímavý výsledek vyšel při třídění podle 

věku u věkové kategorie 18 – 30 let, kde celých 100 % této početné kategorie zvolil 

preferenci skleněné lahve. U ostatních kategorií vždy alespoň část respondentů zvolila i víno 

čepované ze sudu (viz Příloha č. 8, Tab. 7). 

V další otázce respondenti volili preferovaný typ uzávěru. 69 % slovinských 

respondentů zvolilo preferenci korkové zátky, 6 % plastové zátky a šroubovací kovový uzávěr 

25 % respondentů (viz Příloha č. 7, Tab. 21). 

Při třídění podle pohlaví bylo zjištěno, že respondenti obou kategorií volili odpovědi 

velmi podobně. Korkovou zátku volili nejvíce (72 % muži a 66 % ženy) a v relativně 

vysokém počtu vybírali také šroubovací uzávěr (23 % muži a 27 % ženy) (viz Příloha č. 8, 

Tab. 9). 

Z výsledků otázky zkoumající preferenci druhu vína podle barvy vyplynulo, 

že celých 55 % slovinských respondentů upřednostňuje bílé víno, 41 % červené a pouhé 4 % 

růžové víno (viz Příloha č. 7, Tab. 22). 

Z třídění podle věkových kategorií (viz Příloha č. 8, Tab. 13) vyplynulo, že pouze 

respondenti starší 60. let preferují nejvíce červené víno (53 %), které nejvíce preferují také 

respondenti s výší příjmu 30 001 – 40 000 Kč (67 %) u třídění podle příjmu (viz Příloha č. 8, 

Tab. 14). Rozložení u ostatních věkových i příjmových kategorií je téměř totožné s tříděním 

prvního stupně. 

Při výzkumu otázky na preferenci vína podle obsahu cukru se ukázalo, 

že respondenti slovinského trhu nejvíce preferovali polosladké víno (34 %), dále polosuché 

(31 %), sladké (21 %) a nejméně suché (14%) (viz Příloha č. 7, Tab.23). 

Při třídění podle pohlaví byla zjištěna nejvyšší preference mužů u polosuchého vína 

(51 %), kdežto ženy preferovaly spíše vína sladší (polosladké 44 %, sladké 27 %) (viz Příloha 

č. 8, Tab. 16). U tohoto třídění bylo zjištěno, že statisticky existuje závislost preference vína 

podle obsahu cukru u možností polosladkého a polosuchého na pohlaví. Ženy preferovaly 

polosladké a muži polosuché víno více, než bylo očekáváno. Naopak preference mužů u 

polosladkého a žen u polosuchého vína byla nižší, než bylo očekáváno. 

V další otázce měli respondenti zvolit částku, kterou by byli ochotní zaplatit za 

lahev vína (0,75 l). Nejvyšší množství respondentů by bylo ochotné vynaložit průměrně 

101 – 150 Kč (35 %), druhá nejčetnější kategorie byla ‚do 100 Kč‘ (33 %), pak 151 – 200 Kč 



47 

 

(14 %), 201 – 250 Kč by dalo 10 % respondentů a více než 250 Kč jen 9 % respondentů (viz 

Příloha č. 7, Tab.24). 

Třídění podle příjmu odhalilo, že respondenti s příjmem do 10 000 Kč volili také 

pouze první tři možnosti odpovědí (tzn. cenu do 200 Kč) a také 97 % respondentů s příjmem 

od 10 001 do 20 000 Kč zvolilo stejné odpovědi (viz Příloha č. 8, tab. 17). 

5.2.3 Srovnání trhů 

Z grafu srovnání preferencí forem obalů českého a slovinského trhu (Obr. 5.5) lze 

vyčíst, že na českém trhu respondenti preferovali o 13 % více čepované víno ze sudu než 

slovinští respondenti, kteří naopak preferovali formu skleněné lahve více než Češi. Plastovou 

lahev a krabici jako formu balení nepreferoval žádný respondent.  

 
Obr. 5.5: Srovnání preferencí obalů 

Tento výsledek na obou trzích byl vcelku předpokládaný, protože skleněná lahev 

je formou balení, která je s vínem tradičně spojovaná už od dob renesance. [7] S formou, 

tvarem i velikostí lahve jsou spojovány různé úrovně kvality vína.  

Sudy jsou ve střední Evropě dokonce nejstarší formou nádob používaných 

ve vinařství. [7] Stáčené víno ze sudů je často spojováno s výrobou vín menších vinařství a 

vinařů a spotřebitelé jej většinou mají možnost koupit pouze ve vinařstvích nebo přímo u 

vinaře. Dostupnost tedy nemusí být pro všechny spotřebitele jednoduchá. 

Pří třídění druhého stupně podle pohlaví dopadly výsledky výzkumu na trzích opačně. 

Zatímco na českém trhu skleněnou lahev preferují více muži a možnost čepovaného vína 

ze sudu volily více ženy, tak na slovinském trhu tuto odpověď volili více muži a ženy 

upřednostňovaly skleněné lahve. 
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Z grafu srovnání preferencí typu uzávěrů (Obr. 5.6) lze určit, že respondenti obou 

trhů nejvíce preferují korkovou zátku jako uzávěr a nejméně zátku plastovou. Větší diference 

mezi trhy je pouze v míře preference korkové zátky a šroubovacího uzávěru. Zatímco Češi 

z převážné většiny preferují korek (86 %), Slovinci ve značné míře preferují taky uzávěr 

šroubovací (25 %). Tento výsledek může být určen slovinským zvykem používání 

šroubovacích uzávěrů na většině lahví vín rychlé spotřeby (tzn. vín, která nejsou archivní). 

Díky tomuto zvyku snížili slovinští vinaři náklady na výrobu uzávěrů. Na českém trhu se tyto 

uzávěry zatím tak často nevyskytují. Šroubovací uzávěry bývají v Česku stále spojovány spíše 

s mladými víny nižší kvality, tedy také s nižší cenovou relací.  

 
Obr. 5.6: Srovnání preferencí uzávěrů 

Porovnání četností odpovědí na otázku týkající se preferencí druhů vína podle 

barvy ukázalo, že respondenti obou trhů nejvíce preferují bílé víno, potom červené a nejméně 

růžové. Jak lze ale vyčíst z grafu (Obr. 5.7) zatímco slovinští respondenti zůstávají 

u preference klasického bílého a červeného vína, nemalá část respondentů českého trhu 

(22 %) preferuje také víno růžové. 

Vyšší četnost preferencí růžového vína na českém trhu je zřejmě způsoben zvyšující 

se popularitou tohoto vína, které se stalo módním trendem. Je totiž atraktivní i pro vinařské 

společnosti, které vidí v růžovém víně zajímavou budoucnost. Za zvyšující se popularitou 

růžových vín stojí také značka Růžové.CZ, kterou v loňském roce uvedl na trh Vinařský fond, 

a která je součástí propagace domácího vinařství a je zastřešena národní značkou „Vína 

z Moravy, vína z Čech“. [17] 
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Obr. 5.7: Srovnání preferencí vína podle barvy 

Graf (Obr. 5.8) zachycuje srovnání preferencí vína podle obsahu cukru. 

Respondenti českého trhu zjevně preferují především suchá vína, popř. polosuchá a 

polosladká, kdežto slovinští respondenti upřednostňují spíše sladší vína. Nejvíce polosladká, 

ale i tak mají ve všech kategoriích vín s vyšším obsahem cukru větší četnost preference než 

čeští respondenti. 

 
Obr. 5.8: Srovnání preferencí vína podle obsahu cukru 

Po srovnání třídění druhého stupně bylo jasné, že ženy obou trhů preferují sladší vína 

více než muži, kteří upřednostňují spíše polosuchá na slovinském trhu a polosuchá či suchá 

na trhu českém. Výsledky porovnání ostatních třídění se odvíjely od třídění prvního stupně. 

Výsledky výzkumu u otázky preference výše průměrné ceny za lahev vína (0,75 l) 

vyšly u obou trhů velmi podobně, jak znázorňuje následující graf (Obr. 5.9). Největší 

množství respondentů ze Slovinska i Česka by upřednostnilo zaplatit v průměru 101 –
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 150 Kč. Druhá nejpreferovanější částka byla ‚do 100 Kč‘, dále ‚151 – 200 Kč‘ a možnosti 

‚201 – 250 Kč‘ a ‚více než 250 Kč‘ voleny téměř stejnou mírou. 

 
Obr. 5.9: Srovnání preferencí výše ceny za lahev vína 

Porovnání třídění druhého stupně vyšlo také velmi podobně. U rozdělení respondentů 

podle věku obou trhů vyšlo najevo, že respondenti ve věku 18 – 30 let vybírali pouze z 

prvních tří možností, tedy vynaložili by průměrnou částku do 200 Kč (viz Příloha č. 8, Tab. 

19, 20). Tyto možnosti volili také téměř všichni respondenti starší 60. let. Stejné možnosti 

volili také respondenti na obou trzích s příjmem do 10 000 Kč a většina s příjmem 10 001 – 

20 000 Kč (viz Příloha č. 8, Tab. 17, 18). Tyto výsledky jsou dány zřejmě tím, že respondenti 

ve zmíněných věkových skupinách jsou převážně studenti a důchodci, kteří preferují nižší 

ceny, které si mohou dovolit. 

Podle zpracování předešlých pěti otázek by bylo možné popsat respondenty 

nejpreferovanější víno na každém z trhů. Z porovnání četností výsledků daných otázek 

vyplynulo, že na českém trhu by bylo nejpreferovanější bílé suché víno ve skleněné lahvi 

s korkovou zátkou s cenou průměrně se pohybující v intervalu 101 – 150 Kč. Na slovinském 

trhu by mělo být nejpreferovanější bílé polosladké víno také ve skleněné lahvi s korkovou 

zátkou a s cenou průměrně se pohybující v intervalu 101 – 150 Kč. 

5.3 Nákup vína 

Co se týče nákupu vína, mezi respondenty byl zjišťován nejprve nejčastější důvod 

nákupu, dále také frekvence a intenzita. 
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5.3.1 Český trh 

Při výzkumu důvodů nákupu vína se ukázalo, že více než polovina respondentů 

(51 %) zvolilo jako nejčastější důvod běžné posezení s přáteli či rodinou (tzn. posezení tří a 

více osob). Druhým nejčastějším důvodem vyšla vlastní běžná spotřeba (tzn. spotřeba jedné či 

dvou osob) (34 %). 10 % respondentů označilo dárek nejčastějším důvodem nákupu vína a 

5 % zvolilo výjimečnou slavnostní událost (viz Příloha č. 7, Tab. 4)). 

Jediným výraznějším rozdílem při třídění podle pohlaví vyšla o 10 % vyšší četnost 

volby běžného posezení s přáteli ženami oproti mužům (viz Příloha č. 8, Tab. 21). 

V další otázce měli respondenti vyznačit, jak často v průměru nakupují víno na 

jednotlivých prodejních místech. Následující graf (Obr. 5.10) zobrazuje četnosti odpovědí. 

Na první pohled je jasné, že nejčastěji respondenti nakupují v supermarketu či hypermarketu a 

nejméně v on-line obchodě. Internetové obchody k nákupu vína čeští respondenti zřejmě často 

nevyužívají, protože celých 90 % respondentů označilo, že tímto způsobem nenakupuje 

vůbec. Zato v obchodě typu supermarket či hypermarket nenakupuje pouze 5 % respondentů. 

 
Obr. 5.10: Frekvence nákupů na prodejních místech na českém trhu  

Pro porovnání průměrů odpovědí byl využit jednovýběrový T-test, kde ke kategoriím 

v použité škále baterie byla přiřazena čísla, takže ze škály ‚alespoň 1x do týdne – vůbec‘ byla 

‚1 (nejčastěji) – 5 (nejméně často). Jednotlivé průměry odpovědí pro jednotlivá prodejní místa 

jsou zobrazeny ve sloupci Mean tabulky One-Sample Statistics v Příloze č. 9, Tab. 1. 
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Pomocí testu bylo zjištěno, že pouze frekvence nákupu v supermarketu nebo 

hypermarketu byla průměrná, zatímco zbytek možností odpovědí byl ohodnocen 

podprůměrně. Ze sloupce Mean Difference (viz Příloha č. 9, Tab. 1) lze vyčíst, že nejvíce 

podprůměrně ohodnocená byla možnost nákupu v on-line obchodě, tedy respondenti zde 

nakupují jen velmi zřídka. Druhým nejméně navštěvovaným prodejním místem je nákup 

přímo u vinaře, dále restaurace a o něco lépe je hodnocena vinotéka, ale přesto stále 

podprůměrně. V průměru tedy respondenti nejčastěji nakupují víno v supermarketu či 

hypermarketu. 

Při třídění druhého stupně nebyly zjištěny výrazné rozdíly, ale u rozdělení podle 

věkových kategorií byl zjištěn vyšší průměr četností odpovědí respondentů starých 18 – 30 let 

u možnosti ‚super-/hypermarket‘, kteří zde tedy nakupují v průměru častěji. Tato diference je 

zobrazena v následujícím grafu rozptýlení (Obr. 5.11). Na pravé liště je znázorněna škála 

průměrů, kde číslo 1 by znamenalo největší frekvenci odpovědí a číslo 5 znamená, že 

odpověď nebyla volena vůbec. Na této hodnotě je vyznačen fialový bod u kategorie ‚více než 

60 let‘, protože všichni respondenti spadající pod tuto kategorii v dotazníku označili, že v on-

line obchodě vůbec nenakupují. Respondenti tohoto věku také nakupují víno v průměru 

častěji v restauracích než respondenti ostatních věkových skupin. 

 
Obr. 5.11: Frekvence nákupů na prodejních místech na českém trhu podle věku 
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Další otázkou byla také baterie, ale zde měli respondenti vyznačit množství vína, 

které průměrně koupí na již zmíněných prodejních místech, tedy intenzitu svých nákupů 

vína. Na grafu (Obr. 5.12) je vidět, že ačkoli respondenti nakupují víno v restauraci poměrně 

často, nakupují celou lahev (0,75 l) jen z 19 %. V nadpoloviční většině (58 %) kupují 

v restauraci méně než 0,75 l, takže si zřejmě objednají pouze nalít víno do sklenice. Jak již 

vyplynulo z minulé otázky, respondenti nákup v on-line obchodě moc nevyužívají. Ti, kteří 

jej využili, nakupují různé množství. Zvolené množství ‚méně než 0,75‘ u on-line obchodu, 

vinotéky a supermarketu pravděpodobně znamená nákup vzácnějších vína jako slámová či 

ledová, která se běžně prodávají v lahvích o objemu 0,35 nebo 0,5 litru. Respondenti, kteří 

nakupují přímo u vinaře, nakupují ve větších množstvích. 30 % respondentů dokonce 

označilo, že nakupují více než 1,5 litru. Vinaři mohou zákazníkům stáčet jakékoli množství, 

které si zákazníci přejí. Výsledky odpovědí u vinotéky jsou nejvíce různorodé. V takovýchto 

specializovaných obchodech mohou zákazníci koupit víno v lahvích jakékoli velikosti, 

nakoupit také stáčené, sudové víno nebo se zúčastnit ochutnávek. Nejvyšší četnost získalo 

množství 0,75 l, tedy velikost klasické lahve (36 %). V obchodu typu supermarket a 

hypermarket je respondenty nejvíce nakupováno množství 0,75 litru. Z vína v lahvích této 

velikosti je v těchto obchodech největší, někdy jediný výběr. Proto je pravděpodobné, že 10 % 

respondentů, které zvolilo množství 1,5 l, nakupuje průměrně dvě lahve velikosti 0,75 l. 

 
Obr. 5.12: Intenzita nákupů na prodejních místech na českém trhu 

Pro porovnání průměrů odpovědí byl také využit jednovýběrový T-test, kde ke 

kategoriím v použité škále baterie byla přiřazena čísla, takže ze škály ‚nic – více než 1,5 l‘ 
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byla ‚0 (minimální množství) – 5 (maximální množství). Respondenti, kteří na určitém 

nákupním místě vůbec nenakupují, neměli v dotazníku na škále označovat žádnou odpověď. 

Pro výzkum jsem tedy prodloužila škálu o možnost ‚nic‘. Jednotlivé průměry odpovědí pro 

jednotlivá prodejní místa jsou zobrazeny ve sloupci Mean tabulky One-Sample Statistics 

v Příloze č. 9, Tab. 3. 

Pomocí testu bylo zjištěno, že intenzita nákupu ve vinotéce a u vinaře byla průměrná, 

zatímco zbytek možností odpovědí byl ohodnocen podprůměrně. Ze sloupce Mean Difference 

(viz Příloha č. 9, Tab. 3) vyplývá, že intenzita nákupu v supermarketu či hypermarketu byla 

hodnocena pouze mírně podprůměrně, zato restaurace a především on-line obchod byl 

ohodnocen velmi podprůměrně. Respondenti tam tedy nakupují velmi málo nebo vůbec. 

5.3.2 Slovinský trh 

Zpracování otázky týkající se důvodů nejčastějšího nákupu vína na slovinském trhu 

ukázal velmi podobné výsledky jako na trhu českém. Nadpoloviční většina (54 %) volila 

běžné posezení s přáteli jako nejčastější důvod nákupu, poté stejně jako na českém trhu 

vlastní běžnou spotřebu vína (35 %), dále nákup dárku (7 %) a výjimečnou slavnostní událost 

(4 %) (viz Příloha č. 7, Tab. 19). 

V další otázce respondenti vyznačovali, jak často v průměru nakupují víno na 

jednotlivých prodejních místech. V následujícím grafu (Obr. 5.13) jsou zobrazeny četnosti 

odpovědí. Z něj lze vyčíst, že on-line obchod je stejně jako na českém trhu nejméně 

využívaný k nákupu vína. Celých 90 % respondentů zde nenakupuje a jen 10 % méně často 

než jednou za měsíc. Podle grafu se jeví supermarket a hypermarket nejnavštěvovanějším 

prodejním místem za účelem nákupu vína. Alespoň jedenkrát za týden jej využije celých 15 % 

slovinských respondentů.  

K porovnání průměrů odpovědí baterie byl využit jednovýběrový T-test. Kategoriím 

v použité škále byly zase přiřazeny čísla, stejně jako u baterie českého trhu. Jednotlivé 

průměry odpovědí pro jednotlivá prodejní místa jsou zobrazeny ve sloupci Mean tabulky 

One-Sample Statistics v Příloze č. 9, Tab. 2. 

Pomocí testu bylo zjištěno, že frekvence nákupu v supermarketu či hypermarketu byla 

průměrná a zbytek možností odpovědí byl respondenty ohodnocen podprůměrně. Ze sloupce 

Mean Difference (viz Příloha č. 9, Tab. 2) lze zjistit, že nejvíce podprůměrně ohodnocená 
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byla možnost nákupu v on-line obchodě, stejně jako na českém trhu. Respondenti zde tedy 

nakupují s nejnižší frekvencí. Jako druhé nejméně navštěvované prodejní místo vyšla 

restaurace, dále nákup přímo u vinaře. Vinotéka, je hodnocena také podprůměrně, ale je stejně 

druhým nejfrekventovaněji navštěvovaným místem. V průměru respondenti nejčastěji 

nakupují víno v supermarketu nebo hypermarketu. 

 
Obr. 5.13: Frekvence nákupů na prodejních místech na slovinském trhu 

Mezi průměry při třídění druhého stupně se objevily pouze menší rozdíly. 

Z následujícího grafu (Obr. 5.14) lze vyčíst, že respondenti starší 60. let nakupují víno 

v průměru nejčastěji v supermarketu či hypermarketu. To může být dáno lepší dostupností 

obchodu, než např. vinotéka či vinař. Respondenti ve věku 18 – 30 let zase v průměru méně 

často nakupují víno v restauraci či u vinaře, respondenti ostatních věkových kategorií a je 

patrné, že nejčastěji v průměru nakupují v obchodu typu supermarket, hypermarket. 
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Obr. 5.14: Frekvence nákupu na prodejních místech na slovinském trhu podle věku 

V další otázce vyznačovali respondenti množství vína, které průměrně koupí 

na jednotlivých prodejních místech, tedy intenzitu svých nákupů vína. Na grafu (Obr. 5.15) 

jde vidět, že 48 % respondentů nakupujících víno v restauraci kupuje méně než 0,75 l, zřejmě 

tedy objednávají víno rozlévané. 18 % nejčastěji kupuje 0,75 l, zřejmě tedy celou lahev. V on-

line obchodě, jak již bylo zmíněno v předchozí otázce, 90 % respondentů nenakupuje nic. Ti 

co tuto službu využívají, nakupují 0,75 l a více. U vinaře i ve vinotéce nakupují slovinští 

respondenti ve všech možných množstvích. Ve větším množství nakupují i množství menší 

než 0,75 l. Může to znamenat, že nakupují jedny ze vzácnějších vín jako slámová či ledová 

nebo vinařství či vinař pořádá ochutnávku. V obchodu typu supermarket, hypermarket 

nakupují respondenti převážně 0,75 l (44 %). Ve Slovinsku je běžné stáčet víno jak do lahví o 

objemu 0,75 l, tak 1 l z toho důvodu zřejmě také mají slovinští respondenti vyšší četnost 

nákupu 1 l. 
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Obr. 5.15: Intenzita nákupů na prodejních místech na slovinském trhu 

Pro porovnání průměrů odpovědí baterie byl zase použit jednovýběrový T-test. 

Kategoriím v použité škále byla také přiřazena čísla, stejně jako u baterie českého trhu. 

Jednotlivé průměry odpovědí pro jednotlivá prodejní místa jsou zobrazeny ve sloupci Mean 

tabulky One-Sample Statistics v Příloze č. 9, Tab. 4. 

Test ukázal, že intenzita nákupu v supermarketu či hypermarketu a vinotéce byla 

průměrná. Ohodnocení intenzity nákupu u vinaře je sice podprůměrné, ale jen mírně na rozdíl 

od nákupu v on-line obchodu a restauraci. Zde respondenti nakupují opravdu málo nebo 

vůbec. 

5.3.3 Srovnání trhů 

Neočekávaným výsledkem u porovnání nejčastějších důvodů k nákupu vína byly 

téměř shodné výsledky třídění prvního stupně. Procentuální četnost trhů se nelišila u žádné 

odpovědi více než o 3 %. Nejčastějšími důvody pro nákup vína se ukázalo běžné posezení 

s přáteli či rodinou a poté i vlastní běžná spotřeba. 

Při třídění podle věkových kategorií vyšlo najevo, že respondenti slovinského trhu 

volili ve větší míře běžné posezení s přáteli či rodinou než čeští respondenti. Na obou trzích 

volila odpověď vlastní běžné spotřeby nejčastěji věková kategorie 18 – 30 let.  

Z porovnání frekvencí nákupů na jednotlivých prodejních místech bylo zjištěno, že 

respondenti obou trhů odpovídali podobně. V následující poziční mapě (Obr. 5.16) jsou 
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zobrazeny jednotlivá místa prodeje, umístěna na souřadnicích průměrů odpovědí na českém a 

slovinském trhu. Průměry českého trhu jsou na vodorovné ose a slovinského na vertikální, 

kde jednička znamená nejčastější nákup a pětka znamená, že zde respondent nenakupuje 

vůbec. Průsečík os se nachází na průměru hodnocení respondentů obou trhů. Průměrné 

hodnocení, zvolené českými respondenty vyšlo v hodnotě 3,91 a slovinských v hodnotě 3,89. 

Při počítání průměru se pracovalo se všemi respondenty, tedy i těmi, kteří na určitých 

prodejních místech nenakupují vůbec. 

Všechna místa obou trhů byla ohodnocena podobnými výsledky průměrů. Pouze u 

možnosti ‚vinař‘ se vyskytl výraznější rozdíl, protože byl na slovinském trhu označován jako 

místo frekventovanějšího nákupu než na trhu českém. Na obou trzích vyšel jako nejčastější 

místo nákupu vína supermarket nebo hypermarket a s nejmenší frekvencí je nakupováno v on-

line obchodu. 

 
Obr. 5.16:Srovnání frekvence nákupů na prodejních místech 

S frekvencí nákupu souvisí mezi jiným dostupnost prodejního místa. Supermarkety a 

hypermarkety jsou v každém městě, kdežto možnost nakoupit u vinaře nemá každý. Zatímco 

ve Slovinsku se víno pěstuje téměř na celém území a je tam mnoho menších či větších 

vinařství nebo jen malých soukromých vinařů, v České republice je víno pěstováno pouze na 

Moravě a malém kousku Čech. Pokud tedy lidé z větší části naší republiky nemají známého 

vinaře, není dostupnost jejich vína velká. Naopak internet může být dostupný všem, avšak ne 

každý stále umí nebo chce k nákupu používat internet, či počítač obecně. Například čeští 

respondenti nad 60 let nevyužívají on-line obchod k nákupu vína vůbec. 
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Pro srovnání intenzity nákupů na jednotlivých prodejních místech obou zemí byla 

vyhotovena poziční mapa (Obr. 5.17) zobrazuje jednotlivá místa prodeje, umístěna na 

souřadnicích z průměrů odpovědí českého a slovinského trhu. Průměry českého trhu jsou na 

vodorovné ose a slovinského na vertikální, kde nula znamená nejmenší množství nákupu a 

pětka znamená největší množství nákupu. Počítalo se teda i s nulou, pro respondenty, kteří na 

prodejním místě víno nenakoupí. Průsečík os se nachází na průměru hodnocení respondentů 

obou trhů. Průměrné hodnocení, zvolené českými respondenty vyšlo v hodnotě 1,72 a 

slovinských v hodnotě 1,60. 

Průměrné množství nakupovaného vína v rámci jednoho nákupu se u on-line obchodu, 

restaurace a vinařství mezi porovnávanými trhy příliš neliší. Ve vinotéce v průměru více 

nakupují čeští respondenti a v supermarketu, hypermarketu v průměru více nakupují slovinští 

respondenti. 

 
Obr. 5.17: Srovnání nákupu vína 

Mezi nejvýraznější rozdíly v intenzitě nákupu mezi trhy patří množství nákupu vína 

v restauracích, kde respondenti českého trhu kupují více a to hlavně v množství méně než 

0,75 l. Pouze 10 % respondentů na obou trzích nakupuje víno přes on-line obchod, ale na 

českém trhu respondenti provádějí množstevně různorodé nákupy. Čeští spotřebitelé, kteří by 

chtěli ochutnat např. slovinské víno, by si je museli objednat právě přes internet, protože se ze 

Slovinska téměř nevyváží. Vinaři jsou ve Slovinsku očividně využíváni mnohem více než 

v České republice. Tento fakt je pravděpodobně ovlivněn jejich dobrou dostupností, protože 

ve Slovinsku se víno pěstuje ve více částech země. V supermarketu či hypermarketu 71 % 
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českých respondentů nakupuje množství 0,75 l vína, tedy jednu lahev. Ve Slovinsku 

respondenti nakupují množství 0,75 l pouze 44 % respondentů ale mnohem více množství 1 l 

v porovnání s českými. Je to dáno pravděpodobně tím, že na slovinském trhu je normální 

prodávat vína rychlé spotřeby běžně v obou množstvích. V České republice je obecně lahev o 

objemu 1 l spojována s levnějším vínem nižší kvality. 

5.4 Ovlivnění při nákupu 

Ke zkoumání ovlivnění respondentů byla využita baterie, kde měli respondenti 

ohodnotit, nakolik je při nákupu ovlivňují jednotlivé faktory. V další otázce měli vybrat 

tvrzení, týkající se potřeby doporučení prodejce, se kterým souhlasí. 

5.4.1 Český trh 

Nejprve respondenti ohodnotili na škále 1 (nejméně) až 5 (nejvíce) jak je ovlivňuje 

14 různých faktorů při nákupu vína.  

Již z grafu (Obr. 5.18) lze vyčíst, že největší vliv na nákup respondentů mají předchozí 

zkušenosti a nejmenší recenze v časopise a obsah alkoholu. Názory na ovlivnění faktorů na 

nákup se očividně často lišily. 

Pro porovnání průměrů odpovědí baterie byl využit jednovýběrový T-test. Jednotlivé 

průměry odpovědí pro jednotlivé faktory jsou zaznamenány ve sloupci Mean tabulky One-

Sample Statistics v Příloze č. 9, Tab. 5 a také zobrazeny v grafu rozptýlení (viz Příloha 10, 

Obr. 1), ke snadnému porovnání. 

Z tabulky T-testu (viz Příloha 9, Tab. 5) vyplývá, že naprosto největší vliv na nákup 

vína mají předchozí zkušenosti s určitým vínem, dále je nejvíce ovlivňující odrůda vína, pak 

doporučení přátel či rodiny, výrobce, přívlastek vína a cena. Všechny tyto faktory byly 

respondenty ohodnoceny nadprůměrně. Průměrně byly zhodnoceny faktory: doporučení 

prodejce, země původu, vinařská oblast a obal. Podprůměrně ohodnotili respondenti ročník 

vína, ocenění v soutěžích, recenze v časopise a obsah alkoholu. Tyto faktory tedy respondenty 

ovlivňují nejméně – seřazeno od faktorů s největším vlivem po nejmenší vliv. 
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Obr. 5.18: Ovlivnitelnost faktory na českém trhu 

V další otázce respondenti vybírali tvrzení, související s potřebou rady od prodejce. 

Pouze 16 % českých respondentů přesně ví při nákupu vína, co chce koupit, celých 60 % jde 

nakoupit s představou o produktu, ale ocenilo by radu a 24 % přesně neví, nemá představu o 

produktu a nechali by si poradit (viz Příloha č. 7, Tab. 13).  

5.4.2 Slovinský trh 

V grafu (Obr. 5.19) je zobrazeno hodnocení vlivu faktorů na respondenty při 

nákupu vína. Podle výsledků grafu lze soudit, že zmíněné faktory slovinské respondenty 

ovlivňují méně než české. 
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Obr. 5.19: Ovlivnitelnost faktory na slovinském trhu 

Byl proveden jednovýběrový T-test k porovnání průměrů. Jednotlivé průměry faktorů 

jsou zaznamenány ve sloupci Mean tabulky One-Sample Statistics v Příloze č. 9, Tab. 6 a také 

zobrazeny v grafu rozptýlení (viz Příloha č. 10, Obr. 2), ke snadnému porovnání. 

Z jednovýběrového T-testu (viz Příloha 9, Tab. 6) vyplývá, že nejvíce ovlivňují 

slovinské respondenty při nákupu předchozí zkušenosti s určitým vínem, dále cena, pak země 

původu, doporučení přátel či rodiny a odrůda vína. Tyto faktory byly respondenty 

ohodnoceny nadprůměrně. Průměrně byl zhodnocen faktor výrobce, také přívlastek vína a 

obal. Podprůměrně ohodnoceny vinařská oblast, doporučení prodejce, ročník vína a obsah 

alkoholu, ocenění v soutěžích a recenze v časopise. Tyto faktory tedy respondenty mají 

nejmenší vliv na nákup vína – seřazeny jsou od faktorů s největším vlivem po nejmenší vliv. 

V další otázce respondenti vybírali tvrzení, zda potřebují při nákupu vína radu od 

prodejce. Při třídění prvního stupně bylo zjištěno, že 26 % slovinských respondentů ví při 

nákupu přesně, co chce koupit, 65 % má představu, ale nechalo by si poradit a jen 9 % neví a 

radu by ocenilo (viz Příloha č. 7, Tab. 28). Třídění druhého stupně kopíruje rozložení četností 

v třídění prvního stupně.  
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5.4.3 Srovnání trhů 

Ke srovnání ovlivnění respondentů při nákupu vína obou států byla vyhotovena 

poziční mapa (Obr. 5.20). Ta zobrazuje jednotlivé faktory, které mohou mít vliv na nákup 

vína, umístěné na souřadnicích z průměrů odpovědí českého i slovinského trhu. Průměry 

českého trhu jsou na vodorovné ose a slovinského na vertikální, kde jednička znamená 

nejmenší, a pětka znamená největší možnost ovlivnit respondenta při nákupu. Průsečík os se 

nachází na průměru hodnocení respondentů obou trhů. Průměrné hodnocení, zvolené českými 

respondenty vyšlo v hodnotě 3,10 a slovinských v hodnotě 2,92. 

Pří porovnání průměrů vlivu na nákup pomocí T-testů bylo využito na obou trzích 

devět faktorů, které byly hodnoceny v průměru velmi podobně. Na obou trzích byly 

nadprůměrné tyto faktory: předchozí zkušenosti, odrůda vína, doporučení přátel či rodiny, 

cena a přívlastek vína. Na obou trzích byl zhodnocen průměrně obal. Podprůměrně ohodnotili 

respondenti obou trhů ročník vína, ocenění v soutěžích, recenze v časopise a obsah alkoholu. 

Rozdílně byly ohodnoceny čtyři faktory. Na českém trhu byl faktor ‚výrobce‘ 

hodnocen nadprůměrně, zato na slovinském trhu pouze průměrně. Také doporučení prodejce a 

vinařská oblast byly ohodnoceny na českém trhu průměrně, ale na slovinském pouze 

podprůměrně. Rozdíl mezi trhy vytvořili také průměry faktoru ‚země původu‘, který čeští 

respondenti ohodnotili průměrně, ale slovinští nadprůměrně, tedy je pro respondenty ze 

Slovinska důležitější než pro ty z Česka. 

 
Obr. 5.20: Srovnání ovlivnění respondentů při nákupu vína 
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Srovnání výběrů tvrzení, související s potřebou rady při nákupu vína ukázalo, že 

respondenti českého trhu si spíše nechají poradit (viz Obr. 5.21). Tuto možnost zvolilo o 15 % 

více českých respondentů než slovinských. Slovinští respondenti naopak volili více tvrzení, že 

představu při nákupu mají, ale radu by ocenili a dokonce o 10 % více respondentů 

slovinského trhu zvolilo, že ví přesně, co chtějí koupit. Lze se tedy vyvodit závěr, že 

respondenti slovinského trhu jsou při nákupu samostatnější a radu prodejce neocení tak jako 

čeští respondenti. 

V předchozí otázce byl faktor doporučení prodejce na českém trhu ohodnocen jako 

faktor s průměrným vlivem na zákazníka, zato na slovinském jako faktor s podprůměrným 

vlivem. Tomu by odpovídaly výsledky otázky týkající se vlivu prodejce. 

Díky dostupnosti informací jsou spotřebitelé často dobře informováni a vědí, co chtějí 

již při vstupu do prodejny. Spotřebitel se stává racionálnějším a nepodléhá snadno nákupním 

podnětům, je tedy třeba na něj působit přesvědčivými argumenty. Prodejci ale mohou na 

zákazníka stále dobře působit, protože v prodejně může najít to, co na internetu nenajde: 

lidský vztah. Prodejce by tedy měl být dobře informovaný a kvalifikovaný. [16] 

 
Obr. 5.21: Srovnání možností vlivu prodejce 

5.5 Věrnost při nákupu 

Zkoumána byla také míra, nakolik zůstávají respondenti u konzumace svých 

tuzemských vín a také věrnost značce. 
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5.5.1 Český trh 

Nejprve čeští respondenti volili preferenci mezi tuzemskými a zahraničními víny. 

Téměř polovina českých respondentů (49 %) zvolila, že nakupuje převážně česká vína, 39 % 

potom volilo tvrzení, že nakupuje tuzemské i zahraniční stejnou měrou. Pouze 8 % nakupuje 

převážně zahraniční vína a jen 5 % striktně česká vína. Striktně zahraniční vína nenakupuje 

žádný z respondentů. (Příloha č. 7, Tab. 15) 

V další otázce vybírali respondenti tvrzení týkající se věrnosti značce. 49 % 

respondentů českého trhu nakupuje pouze pár oblíbených značek a stejné množství (49 %) 

nezůstává věrné značce vůbec. Pouze 2 % zůstávají věrné jedné značce (viz Příloha č. 7, Tab. 

14). 

Podle třídění podle pohlaví většina mužů (56 %) nezůstává věrných značce a 56 % žen 

nakupuje pouze pár oblíbených značek. Naopak 41 % mužů nakupuje pouze pár oblíbených 

značek a 41 % žen není věrných značce (viz Příloha č. 8, Tab. 23). 

Třídění podle věku ukázalo, že respondenti věkové skupiny 18 – 30 let nejčastěji 

volili, že nezůstávají věrni značce. Naopak nejvíce respondentů skupiny 31 – 45 let je věrných 

pouze pár oblíbeným značkám (viz Příloha 8, Tab. 24). 

5.5.2 Slovinský trh 

U otázky týkající se preference vín podle země původu, volila většina slovinských 

respondentů (59 %) převážně tuzemská vína. 28 % preferuje nákup tuzemských i zahraničních 

vín stejnou měrou, 9 % nakupuje striktně tuzemská a 5 % převážně zahraniční vína. Žádný 

z respondentů nezvolil možnost ‚striktně zahraniční vína‘ (viz Příloha č. 7, Tab. 30). 

U rozdělení podle věku bylo zjištěno, že převážně zahraniční vína nakupují pouze 

respondenti ve věku 18 – 30 let (viz Příloha č. 8, Tab. 22) 

Dále respondenti vybírali tvrzení týkající se věrnosti značce. 48 % respondentů 

kupuje pouze pár oblíbených značek a stejné množství (48 %) nezůstává věrné značce vůbec. 

Pouze necelých 5 % zůstává věrných jedné značce (viz Příloha č. 7, Tab. 29). 

Podle třídění podle pohlaví 54 % mužů nakupuje pouze pár oblíbených značek, což 

dělá pouze 41 % žen. Naopak větší množství žen (49 %) nezůstává věrných značce, stejně 

jako 46 % mužů (viz Příloha č. 8, Tab. 25). 
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Třídění podle věku ukázalo, že respondenti věkové skupiny 18 – 30 let, stejně jako na 

českém trhu, nejčastěji volili, že nezůstávají věrni značce. Naopak nejvíce respondentů 

skupiny 31 – 45 let je věrných pouze pár oblíbeným značkám (viz Příloha 8, tab. 26). 

5.5.3 Srovnání trhů 

Ze srovnání výsledků preferencí vína podle země původu (Obr. 5.22) vyplynulo, že 

respondenti slovinského trhu jsou svým tuzemským vínům o něco věrnější než čeští 

respondenti. Striktně zahraniční vína nenakupují respondenti ani na jednom z obou trhů. 

Nejvyšší četnosti odpovědí byly na obou trzích u možnosti ‚převážně tuzemská vína‘. Na 

obou trzích si jsou lidé zřejmě vědomi kvalit svých tuzemských vín a konzumují převážně je. 

Ve Slovinsku dokonce bez propagace domácího vinařství. 

U třídění druhého stupně také ukázalo, že ženy na obou trzích více volily preferenci 

nákupu striktně tuzemských a převážně tuzemských vín. Muži na obou trzích zase volili více 

převážně zahraniční vína. Ženy jsou tedy o něco věrnější tuzemským vínům než muži. 

 
Obr. 5.22: Srovnání preferencí podle země původu 

Při srovnání výsledků otázky týkající se věrnosti značce na obou trzích byly zjištěny 

jen velmi malé rozdíly. Jediným významným rozdílem byla skutečnost, že ženy na českém 

trhu jsou věrné jen pár svým oblíbeným značkám, zato více slovinských žen nezůstává 

věrných značce vůbec. U mužů vyšly nejvyšší četnosti právě naopak. 
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6 Závěr 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo analyzování spotřebitelského chování na 

trzích vína v České republice a Slovinsku. Marketingový výzkum přinesl poznatky o 

aspektech nákupního chování zákazníků tedy frekvence a intenzity nákupu a také zjištění o 

spotřebitelských preferencích při nákupu vína a faktorů, které ovlivňují spotřebitelské chování 

na trzích vína obou zemí a jejich porovnání. 

Nejprve byla vypracována teoretická část práce, která byla zaměřena na problematiku 

spotřebního chování, na směry jeho výkladu, jeho analýzu a také na faktory, které jej 

ovlivňují. Dále byla popsána charakteristika českého i slovinského trhu vína. Ve třetí části 

byla zpracována metodika výzkumu, ve které byla popsána fáze přípravná i realizační. Praktická 

část obsahuje analýzu výsledků výzkumu, která byla realizována pomocí elektronického 

dotazování. Analyzované výsledky výzkumu obou trhů byly také navzájem porovnány. 

Analýzou sesbíraných dat byly zjištěny informace z oblasti frekvence konzumace 

vína, preference při nákupu vína, důvodu, frekvence a intenzity nákupu, ovlivnění zákazníka 

při nákupu a věrnosti při nákupu. 

Ohledně frekvence konzumace vína bylo při přepočtu odpovědí na frekvenci 

konzumace za měsíc zjištěno, že slovinští respondenti konzumují víno častěji než čeští a 

zatímco frekvence konzumace slovinských mužů a žen je velmi vyrovnaná, mezi českými 

respondenty ženy konzumují víno více než muži. 

Při výzkumu preference při nákupu vína byly použity otázky zabývající se faktory, 

které definují základní vlastnosti vína jako zboží. Podle zpracování těchto otázek bylo 

definováno respondenty nejpreferovanější víno na každém z trhů. Z porovnání četností 

výsledků vyplynulo, že na českém trhu by bylo nejpreferovanější bílé suché víno ve skleněné 

lahvi s korkovou zátkou s cenou průměrně se pohybující v intervalu 101 – 150 Kč. Na 

slovinském trhu by mělo být nejpreferovanější bílé polosladké víno také ve skleněné lahvi 

s korkovou zátkou a s cenou průměrně se pohybující v intervalu 101 – 150 Kč. 

Co se týče nákupu vína, mezi respondenty byl zjišťován nejprve nejčastější důvod 

nákupu, dále také frekvence a množství vína v rámci jednoho nákupu. Nejčastějšími důvody 

pro nákup vína se na obou trzích ukázalo běžné posezení s přáteli či rodinou (tzn. posezení tří 

a více osob) a poté vlastní běžná spotřeba. 
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Z analýzy frekvencí nákupů na jednotlivých prodejních místech bylo zjištěno, že 

respondenti obou trhů odpovídali podobně. Až na nákupní místo ‚super-/hypermarket‘ byla 

všechna místa obou trhů ohodnocena jako místa málo frekventovaného nákupu. Pouze u 

možnosti ‚vinař‘ se vyskytl výraznější rozdíl, protože byl na slovinském trhu označován jako 

místo frekventovanějšího nákupu než na trhu českém. Na obou trzích vyšlo jako nejčastější 

místo nákupu vína supermarket nebo hypermarket a nejméně v on-line obchodě. 

Srovnáním intenzity nákupů na jednotlivých prodejních místech vyšlo, že ve vinotéce 

nakupují v průměru větší množství vína čeští respondenti a v supermarketu, hypermarketu 

v průměru více nakupují slovinští respondenti. Na obou trzích je víno nakupováno přes on-

line obchod jen minimálně. Čeští spotřebitelé, kteří by chtěli ochutnat např. slovinské víno, by 

si je museli objednat právě přes internet, protože se ze Slovinska téměř nevyváží. Vinaři jsou 

ve Slovinsku očividně využíváni mnohem více než v České republice. Tento fakt je 

pravděpodobně ovlivněn jejich dobrou dostupností, protože ve Slovinsku je víno pěstováno ve 

více částech země.  

Z výzkumu vlivů během nákupu vyplynulo, že na obou trzích jsou nejdůležitější tyto 

faktory: předchozí zkušenosti, odrůda vína, doporučení přátel či rodiny, cena. Na obou trzích 

byl ohledně důležitosti obal zhodnocen neutrálně. Jako nejméně důležité ohodnotili 

respondenti obou trhů ročník vína, ocenění v soutěžích, recenze v časopise a obsah alkoholu. 

Mezi trhy bylo rozdílně ohodnoceno pět faktorů. Na českém trhu byly faktory 

‚přívlastek vína‘ a ‚výrobce‘ hodnoceny jako důležité, zato na slovinském trhu pouze 

neutrální. Také doporučení prodejce a vinařská oblast byly ohodnoceny na českém trhu 

neutrálně, ale na slovinském jako málo důležité. Rozdíl mezi trhy vytvořili také průměry 

faktoru ‚země původu‘, který čeští respondenti ohodnotili neutrálně, ale slovinští jako 

důležitý, tedy je pro respondenty ze Slovinska důležitější než pro ty z Česka. Naprosto 

největší vliv na nákup respondentů mají na obou trzích předchozí zkušenosti s vínem. 

Co se týče rady při nákupu vína, ukázalo se, že respondenti českého trhu si spíše 

nechají poradit. Slovinští respondenti naopak volili více tvrzení, že představu při nákupu mají, 

ale radu by ocenili. Lze tedy vyvodit závěr, že respondenti slovinského trhu jsou při nákupu 

samostatnější a radu prodejce neocení tak jako čeští. 

Ze srovnání výsledků preferencí vína podle země původu vyplynulo, že respondenti 

slovinského trhu jsou svým tuzemským vínům o něco věrnější než čeští respondenti. Striktně 
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zahraniční vína nenakupují respondenti ani jednoho z trhů. Nejčastěji jsou na obou trzích 

nakupována převážně tuzemská vína. V České republice i Slovinsku si jsou lidé zřejmě 

vědomi kvalit svých tuzemských vín a konzumují převážně je.  

Z výsledků výzkumu věrnosti značce vyplynulo, že na obou trzích jsou respondenti 

věrni jen pár svým oblíbeným značkám nebo nejsou značce věrni vůbec.  

Výsledky této analýzy spotřebitelského chování by mohly prodejcům vína pomoci 

oslovovat spotřebitele relevantním způsobem. Případně by tato práce mohla sloužit jako 

podklad pro vlastní výzkum menšímu vinařství či větší vinařské společnosti. 
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Příloha č. 1: Vinařské oblasti České republiky 

 
Obr. 1: Vinařské oblasti České republiky 

Zdroj: [25] 

Příloha č. 2: Obrázek vinic vinařské oblasti Morava 

 
Obr. 2: Obrázek vinic vinařské oblasti Morava 

Zdroj: vlastní
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Příloha č. 3: Vinařské oblasti Slovinska 

 
Obr. 3: Vinařské oblasti Slovinska 

Zdroj: [29] 

Příloha č. 4: Obrázek vinic vinařské oblasti Vipava v části Primorje 

 
Obr. 4: Obrázek vinic vinařské oblasti Vipava v části Primorje 

Zdroj: vlastní 



1 

 

Příloha č. 5: Dotazník pro český trh 

Vážený respondente, 

chtěla bych Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku. Jsem studentkou 5. ročníku 

Ekonomické fakulty VŠB – TUO a provádím marketingový výzkum, jehož cílem je analýza 

spotřebitelského chování na trhu vína. Dotazník je zcela anonymní a data budou použita 

pouze pro účel mé diplomové práce. Není-li uvedeno jinak, zakroužkujte, prosím, vždy jen 

jednu odpověď. 

Děkuji předem za Vaši spolupráci a Váš čas věnovaný tomuto dotazníku. 

Bc. Tereza Charvátová 

1) Kupujete víno? 1.1) ano 1.2) ne (prosím, ukončete dotazník) 

2) Jak často v průměru pijete víno? 

2.1) alespoň 1x do týdne 2.2) alespoň 1x za 14 dní 

2.3) alespoň 1x za měsíc 2.4) méně často 

2.5) vůbec  

3) Pokud jste odpověděli 2.5) vůbec, tak z jakého důvodu nepijete víno? (jinak pokračujte na otázku 4) 

 3.1) nechutná mi 3.2) zdravotní důvody 

 3.3) barví zuby 3.4) alkohol nepiji vůbec 

 3.5) jiný, prosím uveďte: ………………………………….. 

4) Z jakého důvodu nejčastěji nakupujete víno? 

 4.1) vlastní běžná spotřeba (1 – 2 osoby) 4.2) výjimečná slavnostní událost 

 4.3) dárek 4.4) běžné posezení s přáteli či rodinou (3 a více osob) 

 4.5) jiný, prosím uveďte: …………………………………. 

5) Jakou formu balení preferujete? 

 5.1) skleněnou lahev 5.2) plastovou lahev 

 5.3) čepované ze sudu 5.4) krabice 

6) Jaký typ uzávěru preferujete u lahví vína? 

 6.1) korkovou zátku 6.2) plastovou zátku 6.3) šroubovací kovový uzávěr 

7) Který druh vína podle barvy preferujete? 

 7.1) bílé 7.2) červené 7.3) růžové 

8) Jaké víno podle obsahu cukru preferujete? 

 8.1) sladké 8.2) polosladké 

 8.3) polosuché 8.4) suché 

9) Jakou částku jste ochoten/a v průměru zaplatit za lahev vína (0,75 l)? 

 9.1) do 100 Kč 9.2) 101 – 150 Kč 

 9.3) 151 – 200 Kč 9.4) 201 – 250 Kč 

 9.5) více než 250 Kč 

10) U každé položky vyznačte křížkem, jak často v průměru nakupujete víno na následujících 

prodejních místech: 

Místo \ Množství 
alespoň 1x do 

týdne 

alespoň 1x za 

14 dní 

alespoň 1x za 

měsíc 
méně často vůbec 

1.) super- / hypermarket      

2.) vinotéka      

3.) vinař      

4.) on-line obchod      

5.) restaurace      



2 

 

11) U každé položky vyznačte křížkem, jaké množství vína průměrně koupíte na následujících 

prodejních místech v rámci jednoho nákupu vína.  

 V případě, že na některém místě nenakupujete, nevyplňujte u něj nic.: 

Místo \ Množství méně než 0,75 l 0,75 l 1 l 1,5 l více než 1,5 l 

1.) super- / hypermarket      

2.) vinotéka      

3.) vinař      

4.) on-line obchod      

5.) restaurace      

12) Ohodnoťte, nakolik Vás ovlivňují následující faktory při nákupu vína (1 – nejméně, 5 – nejvíce) 

 1 2 3 4 5 

 1) cena □ □ □ □ □ 

 2) země původu □ □ □ □ □ 

 3) obal □ □ □ □ □ 

 4) ročník vína □ □ □ □ □ 

 5) vinařská oblast □ □ □ □ □ 

 6) obsah alkoholu □ □ □ □ □ 

 7) výrobce □ □ □ □ □ 

 8) přívlastek vína □ □ □ □ □ 

 9) odrůda vína □ □ □ □ □ 

 10) předchozí zkušenosti □ □ □ □ □ 

 11) doporučení přátel, rodiny □ □ □ □ □ 

 12) ocenění v soutěžích □ □ □ □ □ 

 13) recenze v časopise □ □ □ □ □ 

 14) doporučení prodejce □ □ □ □ □ 

 

13) Zaškrtněte tvrzení, se kterým souhlasíte: 

 Při nákupu vína: 13.1) přesně vím, co chci koupit 

  13.2) mám představu, ale ocením radu 

  13.3) nevím přesně, nechám si poradit 

14) Preferujete při koupi česká nebo zahraniční vína? 

 14.1) striktně česká vína 14.2) převážně česká vína 

 14.3) oboje stejnou mírou 14.4) převážně zahraniční vína 

 14.5) striktně zahraniční vína 

15) Zůstáváte při nákupu věrni jedné značce? 

 15.1) zůstávám věrný/á jedné značce 15.2) kupuji pouze pár oblíbených značek (do 4 značek) 

 15.3) nezůstávám věrný/á značce 

16) Vaše pohlaví: 16.1) muž 16.2) žena 

17) Do jaké věkové kategorie patříte? 

 17.1) 18 – 30 let 17.2) 31 – 45 let 

 17.3) 46 – 60 let 17.4) více než 60 let 

18) Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

 18.1) do 10 000 Kč 18.2) 10 001 – 20 000 Kč 18.3) 20 001 – 30 000 Kč 

 18.4) 30 001 – 40 000 Kč 18.5) nad 40 000 Kč 

19) Vaše ukončené vzdělání: 

 19.1) základní 19.2) středoškolské bez maturity 

 19.3) středoškolské 19.4) vysokoškolské 
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Příloha č. 6: Dotazník pro slovinský trh 

Dober dan, 

prosila bi vas, da izpolnite kratko anketo. Sem študentka 5. letnika Ekonomske fakultete, VSB 

- TUO in delam tržno raziskavo, katere cilj je analiza vedenja potrošnikov na trgu vina. 

Vprašalnik je popolnoma anonimen, podatki bodo uporabljeni samo za namene diplomske 

naloge. Prosim, obkrožite samo en odgovor, razen če ni drugače določeno. 

Hvala vnaprej za vaše sodelovanje in vaš čas. 
Bc. Tereza Charvátová 

1) Ali kupujete vino? 1.1) da 1.2) ne (prosim prenehajte z reševanjem vprašalnika) 

2) Kako pogosto v povprečju pijete vino? 

2.1) vsaj 1x na teden 2.2) vsaj 1x na dva tedna 

2.3) vsaj 1x na mesec 2.4) manj pogosto 

2.5) ne pijem vina 

3) Če ste odgovorili z 2.5) ne pijem vina – zakaj ne pijete vino? (sicer pa nadaljujte z vprašanje št. 4) 

 3.1) ni mi všeč 3.2) iz zdravstvenih razlogov 

 3.3) obarvajo zobe 3.4) ne pijem alkohola 

 3.5) drugi razlog, prosim navedite: ………………………………….. 

4) Kaj je najpogostejši razlog za nakup vina? 

 4.1) lastna poraba (1-2 oseb) 4.2) izredni svečan dogodek 

 4.3) darilo 4.4) srečanje s prijatelji ali družino (3 osebe ali več) 

 4.5) drugi razlog, prosim navedite: ………………………………….. 

5) Kakšna embalaža vam je ljubša? 

 5.1) steklenica 5.2) plastenka 

 5.3) točeno iz soda 5.4) škatla 

6) Kakšne vrste zamašek za steklenice vina vam je ljubši? 

 6.1) pluta 6.2) plastični čep 6.3) zamašek na zavoj 

7) Kakšna vrsta vina, glede na barvo vam je ljubša? 

 7.1) belo vino 7.2) rdeče vino  7.3) roze vino 

8) Kakšna vrsta vina glede na vsebnost sladkorja vam je ljubša? 

 8.1) sladko 8.2) polsladko 

 8.3) polsuho 8.4) suho 

9) Koliko ste v povprečju pripravljeni plačati za steklenico vina (0,75 l)? 

 9.1) do 4 € 9.2) 4,1 – 6 € 

 9.3) 6,1 – 8 € 9.4) 8,1 – 10 € 

 9.5) več kot 10 € 

10) Za vsako postavko, navedite, kako pogosto v povprečju kupite vino na naslednjih prodajnih 

mestih: 

Mesto prodaje \ Količina vsaj 1x na teden 
vsaj 1x na dva 

tedna 

vsaj 1x na 

mesec 
manj pogosto sploh ne 

1.) super- / hypermarket      

2.) vinoteka      

3.) od vinarja      

4.) on-line trgovina      

5.) restavracija      
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11) Navedite kakšna je povprečna količina vina kupljena na naslednjih prodajnih mestih pri 

posameznem nakupu vina. 

V primeru, da ne kupujete vino pri nekem trgovcu, ne izpolnite nič v tej vrstici.: 

Mesto prodaje \ Količina manj kot 0,75 l 0,75 l 1 l 1,5 l več kot 1,5 l 

1.) super- / hypermarket      

2.) vinoteka      

3.) od vinarja      

4.) on-line trgovina      

5.) restavracija      

12) Ocenite, koliko na vas vplivajo naslednji dejavniki pri nakupu vina: 

(1 - najmanj vpliva, 5 - najbolj vplivala) 

 1 2 3 4 5 

 1) cena □ □ □ □ □ 

 2) država izvora □ □ □ □ □ 

 3) embalaža □ □ □ □ □ 

 4) letnik □ □ □ □ □ 

 5) vinogradni okoliš □ □ □ □ □ 

 6) vsebnost alkohola □ □ □ □ □ 

 7) proizvajalec □ □ □ □ □ 

 8) atribut □ □ □ □ □ 

 9) sorta vina □ □ □ □ □ 

 10) prejšnje izkušnje □ □ □ □ □ 

 11) priporočila prijateljev, družine □ □ □ □ □ 

 12) nagrade na tekmovanjih □ □ □ □ □ 

 13) ocena v reviji □ □ □ □ □ 

 14) priporočila prodajalca □ □ □ □ □ 

13) Izberite trditev, s katero se strinjate: 

 Pri nakupu vina: 13.1) Pri nakupu vina, točno vem, kaj hočem kupiti 

  13.2) Imam idejo, vendar cenim nasvet 

  13.3) Ne vem točno, hočem nasvet 

14) Ali vam je ljubše slovensko ali tuje vino? 

 14.1) strogo slovenska vina 14.2) predvsem slovenska vina 

 14.3) obe enako 14.4) predvsem tuja vina 

 14.5) strogo tuja vina 

15) Ali ste zvesti eni blagovni znamki pri nakupu? 

 15.1) Ostajam zvest eni blagovni znamki  

 15.2) Kupujem le nekaj najljubših blagovnih znamk (največ 4 blagovne znamke)  

 15.3) Nisem zvest blagovnim znamkam 

16) Spol: 16.1) moški 16.2) ženska 

17) Koliko ste stari? 

 17.1) 18 – 30 let 17.2) 31 – 45 let 

 17.3) 46 – 60 let 17.4) več kot 60 let 

18) Kakšen je vaš neto mesečni dohodek? 

 18.1) do 400 € 18.2) 401 – 800 € 18.3) 801 – 1200 € 

 18.4) 1201 – 1600 € 18.5) več kot 1600 € 

19) Vaša dosežena izobrazba: 

 19.1) osnovnošolska izobrazba 19.2) srednješolska izobrazba brez Mature 

 19.3) srednješolska izobrazba 19.4) visokošolska izobrazba 
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Příloha č. 7: Tabulky třídění 1. stupně 

Třídění 1. stupně českého trhu 

Tab. 1:Kupujete víno? 

  
Tab. 5: preference formy balení  

 ano 100% 

 

skleněnou lahev 79% 

ne 0% 

 

plastovou lahev 0% 

   

čepované ze sudu 21% 

Tab. 2: frekvence konzumace vína 

  

krabice 0% 

alespoň 1x do týdne 21% 

   alespoň 1x za 14 dní 22% 

 
Tab. 6: preference typu uzávěru 

 alespoň 1x za měsíc 34% 

 

korkovou zátku 86% 

méně často 19% 

 

plastovou zátku 8% 

vůbec 4% 

 

šroubovací kovový 

uzávěr 6% 

     Tab. 3: důvod nekonzumování  

  
Tab. 7: preference vína podle barvy 

 nechutná mi 100% 

 

bílé 49% 

zdravotní důvody 0% 

 

červené 29% 

barví zuby 0% 

 

růžové 22% 

alkohol nepiji vůbec 0% 

   jiný 0% 

 
Tab. 8: preference vína podle obsahu cukru  

 

   

sladké 13% 

Tab. 4: důvod nákupu vína 

  

polosladké 26% 

vlastní běžná 

spotřeba (1 – 2 

osoby) 34% 

 

polosuché 26% 

výjimečná 

slavnostní událost 5% 

 

suché 35% 

dárek 10% 

   běžné posezení 

s přáteli či rodinou 

(3 a více osob) 51% 

 
Tab. 9:preference výše ceny za lahev vína 

 jiný 0% 

 

do 100 Kč 26% 

   

101 – 150 Kč 39% 

   

151 – 200 Kč 16% 

   

201 – 250 Kč 9% 

   

více než 250 Kč 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      



2 

 

 

 
Tab. 10: frekvence nákupů 

Místo \ Množství 

alespoň 1x 

do týdne 

alespoň 1x za 

14 dní 

alespoň 1x za 

měsíc méně často vůbec 

 super- / hypermarket 5% 18% 41% 31% 5% 

 vinotéka 5% 11% 26% 45% 13% 

 vinař 1% 1% 9% 43% 46% 

 on-line obchod 0% 0% 2% 8% 90% 

 restaurace 4% 8% 21% 46% 21% 

 
Tab. 11: intenzita nákupů 

      Místo \ Množství nic méně než 0,75 l 0,75 l 1 l 1,5 l více než 1,5 l 

super- / hypermarket 5% 3% 71% 7% 10% 4% 

vinotéka 13% 1% 36% 18% 18% 16% 

vinař 46% 0% 1% 13% 10% 30% 

on-line obchod 90% 1% 4% 3% 1% 1% 

restaurace 21% 58% 19% 2% 0% 0% 

Tab. 12: ovlivnitelnost faktory 

      

  

nejméně 

ovlivňující 

málo 

ovlivňující neutrální ovlivňující 

nejvíce 

ovlivňující 

 cena 4% 14% 36% 38% 9% 

 země původu 16% 15% 34% 19% 16% 

 obal 3% 38% 35% 20% 5% 

 ročník vína 23% 23% 28% 21% 6% 

 vinařská oblast 20% 19% 23% 25% 14% 

 obsah alkoholu 39% 29% 20% 8% 5% 

 výrobce 6% 14% 28% 30% 23% 

 přívlastek vína 6% 15% 26% 36% 16% 

 odrůda vína 6% 13% 21% 31% 29% 

 předchozí zkušenosti 8% 1% 4% 21% 66% 

 doporučení přátel, rodiny 10% 10% 24% 30% 26% 

 ocenění v soutěžích 26% 25% 25% 9% 15% 

 recenze v časopise 40% 21% 19% 13% 8% 

 doporučení prodejce 8% 19% 38% 23% 14% 

  

Tab. 13: tvrzení, o vlivu prodejce 

 přesně vím, co chci koupit 16% 

mám představu, ale ocením radu 60% 

nevím přesně, nechám si poradit 24% 

  Tab. 14: věrnost značce 

 zůstávám věrný/á jedné značce 2% 

kupuji pouze pár oblíbených značek 

(do 4 značek) 49% 

nezůstávám věrný/á značce 49% 

  Tab. 15: preference vín podle země původu 

 striktně tuzemská vína 5% 

převážně tuzemská vína 49% 

oboje stejnou mírou 39% 

převážně zahraniční vína 7% 

striktně zahraniční vína 0% 
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Třídění 1. stupně slovinského trhu 

Tab. 16:Kupujete víno? 

  
Tab. 20: preference formy balení  

 ano 100% 

 

skleněnou lahev 92% 

ne 0% 

 

plastovou lahev 0% 

   

čepované ze sudu 8% 

Tab. 17: frekvence konzumace vína 

  

krabice 0% 

alespoň 1x do týdne 25% 

   alespoň 1x za 14 dní 29% 

 
Tab. 21: preference typu uzávěru 

 alespoň 1x za měsíc 29% 

 

korkovou zátku 69% 

méně často 12% 

 

plastovou zátku 6% 

vůbec 5% 

 

šroubovací kovový 

uzávěr 25% 

     Tab. 18: důvod nekonzumování  

  
Tab. 22: preference vína podle barvy 

 nechutná mi 75% 

 

bílé 55% 

zdravotní důvody 25% 

 

červené 41% 

barví zuby 0% 

 

růžové 4% 

alkohol nepiji vůbec 0% 

   jiný 0% 

 
Tab. 23: preference vína podle obsahu cukru 

 

   

sladké 21% 

Tab. 19: důvod nákupu vína 

  

polosladké 34% 

vlastní běžná 

spotřeba (1 – 2 

osoby) 35% 

 

polosuché 31% 

výjimečná 

slavnostní událost 4% 

 

suché 14% 

dárek 7% 

   běžné posezení 

s přáteli či rodinou 

(3 a více osob) 54% 

 
Tab. 24:preference výše ceny za lahev vína 

 jiný 0% 

 

do 100 Kč 32% 

   

101 – 150 Kč 35% 

   

151 – 200 Kč 14% 

   

201 – 250 Kč 10% 

   

více než 250 Kč 9% 
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Tab. 25: frekvence nákupu 

      

Místo \ Množství 

alespoň 1x do 

týdne 

alespoň 1x za 

14 dní 

alespoň 1x za 

měsíc méně často vůbec 

 super- / hypermarket 15% 13% 27% 35% 10% 

 vinotéka 6% 15% 15% 44% 20% 

 vinař 5% 10% 19% 39% 27% 

 on-line obchod 0% 0% 0% 10% 90% 

 restaurace 0% 5% 15% 45% 35% 

 
Tab. 26: intenzita nákupů 

      

Místo \ Množství nic 

méně než 0,75 

l 0,75 l 1 l 1,5 l více než 1,5 l 

super- / hypermarket 10% 5% 44% 19% 12% 10% 

vinotéka 20% 10% 29% 12% 20% 9% 

vinař 28% 15% 15% 19% 4% 19% 

on-line obchod 90% 0% 6% 0% 1% 3% 

restaurace 35% 48% 17% 0% 0% 0% 

Tab. 27: ovlivnitelnost faktory 

      

  

nejméně 

ovlivňující 

málo 

ovlivňující neutrální ovlivňující 

nejvíce 

ovlivňující 

 cena 1% 14% 35% 33% 18% 

 země původu 9% 15% 20% 33% 24% 

 obal 16% 20% 39% 19% 6% 

 ročník vína 38% 18% 29% 8% 9% 

 vinařská oblast 31% 16% 24% 20% 9% 

 obsah alkoholu 38% 19% 26% 9% 9% 

 výrobce 10% 20% 25% 28% 18% 

 přívlastek vína 10% 18% 29% 29% 15% 

 odrůda vína 11% 14% 24% 29% 23% 

 předchozí zkušenosti 10% 1% 4% 36% 49% 

 doporučení přátel, 

rodiny 8% 19% 13% 46% 15% 

 ocenění v soutěžích 43% 16% 23% 13% 6% 

 recenze v časopise 54% 20% 15% 5% 6% 

 doporučení prodejce 29% 26% 25% 14% 6% 

  

Tab. 28: tvrzení, o vlivu prodejce 

 přesně vím, co chci koupit 26% 

mám představu, ale ocením radu 65% 

nevím přesně, nechám si poradit 9% 

  

 Tab. 29: věrnost značce 

 zůstávám věrný/á jedné značce 5% 

kupuji pouze pár oblíbených značek (do 4 

značek) 47% 

nezůstávám věrný/á značce 48% 

  Tab. 30: preference vín podle země původu 

 striktně tuzemská vína 9% 

převážně tuzemská vína 59% 

oboje stejnou mírou 27% 

převážně zahraniční vína 5% 

striktně zahraniční vína 0% 
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Příloha č. 8: Třídění 2. stupně 

Tab. 1: Frekvence konzumace vína na českém trhu podle věku 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 

Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 

18 – 30 

let 

31 – 45 

let 

46 – 60 

let 

více než 

60 let 

Jak často v 

průměru pijete 

víno? 

alespoň 1x do týdne 23% 14% 25% 25% 21% 

alespoň 1x za 14 dní 27% 36% 5% 19% 23% 

alespoň 1x za měsíc 41% 18% 40% 38% 34% 

méně často 9% 27% 25% 13% 19% 

vůbec 0% 5% 5% 6% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 2: Frekvence konzumace vína na slovinském trhu podle věku 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Jak často v 

průměru 

pijete víno? 

alespoň 1x do týdne 18% 29% 25% 29% 25% 

alespoň 1x za 14 dní 36% 24% 20% 35% 29% 

alespoň 1x za měsíc 32% 19% 40% 24% 29% 

méně často 9% 24% 10% 6% 13% 

vůbec 5% 5% 5% 6% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 3: Frekvence konzumace vína na slovinském trhu podle vzdělání 

Crosstab 
Statistics=% within Vaše ukončené vzdělání: 

 

Vaše ukončené vzdělání: 

Total základní 

středoškolské 

bez maturity středoškolské vysokoškolské 

Jak často v 

průměru 

pijete víno? 

alespoň 1x do týdne 14% 58% 25% 15% 25% 

alespoň 1x za 14 dní 43% 17% 36% 24% 29% 

alespoň 1x za měsíc 29% 25% 25% 33% 29% 

méně často 14% 0% 11% 18% 13% 

vůbec 0% 0% 4% 9% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 4: Preference formy balení na českém trhu podle pohlaví 

Crosstab 
Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Jakou formu balení 

preferujete? 

skleněnou lahev 85% 73% 79% 

čepované ze sudu 15% 27% 21% 

Total 100% 100% 100% 
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Tab.5: Preference formy balení na českém trhu podle příjmu 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

 

Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

Total 

do 10 000 

Kč 

10 001 – 

20 000 Kč 

20 001 – 

30 000 Kč 

30 001 – 

40 000 Kč 

nad 40 000 

Kč 

Jakou formu 

balení 

preferujete? 

skleněnou 

lahev 

62% 87% 89% 100% 100% 79% 

čepované ze 

sudu 

38% 13% 11% 0% 0% 21% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 6: Preference formy balení na slovinském trhu podle pohlaví 

Crosstab 
Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Jakou formu balení 

preferujete? 

skleněnou lahev 87% 98% 93% 

čepované ze sudu 13% 2% 8% 

Total 100% 100% 100% 

 
Tab. 7: Preference formy balení na slovinském trhu podle věku 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Jakou formu 

balení 

preferujete? 

skleněnou lahev 100% 86% 90% 94% 93% 

čepované ze sudu 0% 14% 10% 6% 8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 8: Preference typu uzávěru na českém trhu podle pohlaví 

Crosstab 

Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Jaký typ uzávěru 

preferujete u lahví vína? 

korkovou zátku 87% 85% 86% 

plastovou zátku 13% 2% 8% 

šroubovací kovový 

uzávěr 

0% 12% 6% 

Total 100% 100% 100% 
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Tab. 9: Preference typu uzávěru na slovinském trhu podle pohlaví 

Crosstab 

Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Jaký typ uzávěru 

preferujete u lahví vína? 

korkovou zátku 72% 66% 69% 

plastovou zátku 5% 7% 6% 

šroubovací kovový 

uzávěr 

23% 27% 25% 

Total 100% 100% 100% 

 
Tab. 10: Preference typu uzávěru na českém trhu podle věku 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Jaký typ uzávěru 

preferujete u 

lahví vína? 

korkovou zátku 82% 82% 95% 88% 86,3% 

plastovou zátku 5% 9% 5% 13% 7,5% 

šroubovací kovový 

uzávěr 

14% 9% 0% 0% 6,3% 

Total 100% 100% 100% 100% 100,0% 

 

Tab. 11: Preference typu uzávěru na českém trhu podle věku a pohlaví 

Jaký typ uzávěru preferujete u lahví vína? * Rozdělení podle věkové kategorie * Pohlaví Crosstabulation 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

Pohlaví Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let 

více než 

60 let 

d

i

m

e

n

s

i

o

n

0 

muž Jaký typ uzávěru 

preferujete u lahví vína? 

korkovou zátku 90% 83% 100% 75% 87,2% 

plastovou zátku 10% 17% 0% 25% 12,8% 

Total 100% 100% 100% 100% 100,0% 

žena Jaký typ uzávěru 

preferujete u lahví vína? 

korkovou zátku 75% 80% 91% 100% 85,4% 

plastovou zátku 0% 0% 9% 0% 2,4% 

šroubovací kovový 

uzávěr 

25% 20% 0% 0% 12,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100,0% 

 
Tab. 12: Preference podle barvy vína na českém trhu podle věku 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Který druh vína 

podle barvy 

preferujete? 

bílé 73% 55% 20% 44% 49% 

červené 14% 23% 60% 19% 29% 

růžové 14% 23% 20% 38% 23% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab. 13: Preference podle barvy vína na slovinském trhu podle věku 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Který druh vína 

podle barvy 

preferujete? 

bílé 50% 62% 60% 47% 55% 

červené 41% 38% 35% 53% 41% 

růžové 9% 0% 5% 0% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 14: Preference podle barvy vína na slovinském trhu podle příjmu 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

 

Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

Total do 10 000 Kč 

10 001 – 20 

000 Kč 

20 001 – 30 

000 Kč 

30 001 – 40 

000 Kč 

Který druh vína 

podle barvy 

preferujete? 

bílé 52% 52% 67% 33% 55% 

červené 41% 48% 29% 67% 41% 

růžové 7% 0% 5% 0% 4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Tab. 15: Preference vína podle obsahu cukru na českém trhu podle pohlaví  

Crosstab 
Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Jaké víno podle obsahu 

cukru preferujete? 

sladké 8% 17% 13% 

polosladké 26% 27% 26% 

polosuché 33% 20% 26% 

suché 33% 37% 35% 

Total 100% 100% 100% 

 
Tab. 16: Preference vína podle obsahu cukru na slovinském trhu podle pohlaví 

Crosstab 
Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Jaké víno podle obsahu 

cukru preferujete? 

sladké 15% 27% 21% 

polosladké 23% 44% 34% 

polosuché 51% 12% 31% 

suché 10% 17% 14% 

Total 100% 100% 100% 
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Tab. 17: Preference výše ceny za lahev vína na slovinském trhu podle příjmu  

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

 

Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

Total 

do 10 000 

Kč 

10 001 – 

20 000 Kč 

20 001 – 

30 000 Kč 

30 001 – 

40 000 Kč 

Jakou částku jste 

ochoten/a v 

průměru zaplatit 

za lahev vína 

(0,75 l)? 

do 100 Kč 44% 31% 24% 0% 33% 

101 – 150 Kč 37% 55% 5% 33% 35% 

151 – 200 Kč 19% 10% 14% 0% 14% 

201 – 250 Kč 0% 0% 38% 0% 10% 

více než 250 

Kč 

0% 3% 19% 67% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 18: Preference výše ceny za lahev vína na českém trhu podle příjmu  

Crosstab 

Statistics=% within Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

 

Rozdělení podle čistého měsíčního příjmu 

Total 

do 10 

000 Kč 

10 001 – 

20 000 

Kč 

20 001 – 

30 000 

Kč 

30 001 – 

40 000 

Kč 

nad 40 

000 Kč 

Jakou částku 

jste ochoten/a v 

průměru 

zaplatit za 

lahev vína 

(0,75 l)? 

do 100 Kč 31% 30% 16% 0% 0% 26% 

101 – 150 Kč 45% 50% 16% 0% 0% 39% 

151 – 200 Kč 24% 13% 11% 0% 0% 16% 

201 – 250 Kč 0% 3% 32% 0% 0% 9% 

více než 250 

Kč 

0% 3% 26% 100% 100% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 19: Preference výše ceny za lahev vína na slovinském trhu podle věku  

Crosstab 

Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Jakou částku jste 

ochoten/a v 

průměru zaplatit za 

lahev vína (0,75 l)? 

do 100 Kč 32% 24% 35% 41% 33% 

101 – 150 Kč 41% 29% 30% 41% 35% 

151 – 200 Kč 27% 14% 0% 12% 14% 

201 – 250 Kč 0% 24% 15% 0% 10% 

více než 250 

Kč 

0% 10% 20% 6% 9% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tab. 20: Preference výše ceny za lahev vína na českém trhu podle příjmu  

Crosstab 

Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Jakou částku jste 

ochoten/a v průměru 

zaplatit za lahev vína 

(0,75 l)? 

do 100 Kč 32% 18% 25% 31% 26% 

101 – 150 Kč 50% 45% 20% 38% 39% 

151 – 200 Kč 18% 23% 5% 19% 16% 

201 – 250 Kč 0% 9% 20% 6% 9% 

více než 250 

Kč 

0% 5% 30% 6% 10% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Tab. 21: Důvody nákupu vína na českém trhu podle pohlaví  

Crosstab 
Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Z jakého důvodu 

nejčastěji nakupujete 

víno? 

vlastní běžná spotřeba (1 

– 2 osoby) 

36% 32% 34% 

výjimečná slavnostní 

událost 

8% 2% 5% 

dárek 10% 10% 10% 

běžné posezení s přáteli 

či rodinou (3 a více osob) 

46% 56% 51% 

Total 100% 100% 100% 

 

Tab. 22: Preference vína na slovinském trhu podle země původu podle věku  

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Preferujete při 

koupi slovinská 

nebo zahraniční 

vína? 

striktně slovinská vína 5% 10% 10% 12% 9% 

převážně slovinská vína 36% 67% 75% 59% 59% 

oboje stejnou mírou 41% 24% 15% 29% 28% 

převážně zahraniční 

vína 

18% 0% 0% 0% 5% 

Total 100% 100% 100% 100% 100

% 
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Tab. 23: Věrnost značce na českém trhu podle pohlaví  

Crosstab 
Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Zůstáváte při 

nákupu věrni jedné 

značce? 

zůstávám věrný/á jedné 

značce 

3% 2% 3% 

kupuji pouze pár 

oblíbených značek (do 4 

značek) 

41% 56% 49% 

nezůstávám věrný/á 

značce 

56% 41% 49% 

Total 100% 100% 100% 

 

Tab. 24: Věrnost značce na českém trhu podle věku 

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Zůstáváte při 

nákupu věrni 

jedné značce? 

zůstávám věrný/á jedné 

značce 

5% 0% 0% 6% 3% 

kupuji pouze pár 

oblíbených značek (do 4 

značek) 

41% 59% 45% 50% 49% 

nezůstávám věrný/á 

značce 

55% 41% 55% 44% 49% 

Total 100% 100% 100% 100% 100

% 

 
Tab. 25: Věrnost značce na slovinském trhu podle pohlaví  

Crosstab 
Statistics=% within Pohlaví 

 
Pohlaví 

Total muž žena 

Zůstáváte při nákupu 

věrni jedné značce? 

zůstávám věrný/á jedné 

značce 

0% 10% 5% 

kupuji pouze pár 

oblíbených značek (do 4 

značek) 

54% 41% 48% 

nezůstávám věrný/á 

značce 

46% 49% 48% 

Total 100% 100% 100% 
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Tab. 26: Věrnost značce na českém trhu na slovinském trhu podle věku  

Crosstab 
Statistics=% within Rozdělení podle věkové kategorie 

 
Rozdělení podle věkové kategorie 

Total 18 – 30 let 31 – 45 let 46 – 60 let více než 60 let 

Zůstáváte při 

nákupu věrni 

jedné značce? 

zůstávám věrný/á jedné 

značce 

0% 5% 10% 6% 5% 

kupuji pouze pár 

oblíbených značek (do 4 

značek) 

36% 62% 60% 29% 48% 

nezůstávám věrný/á 

značce 

64% 33% 30% 65% 48% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
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Příloha č. 9: Jednovýběrové T-testy 

 
Tab. 1: Jednovýběrový T-test frekvence nákupů na prodejních místech na českém trhu 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

frekvence nákupu: super-/hypermarket 80 3,14 ,938 ,105 

frekvence nákupu: vinotéka 80 3,49 1,019 ,114 

frekvence nákupu: vinař 80 4,31 ,789 ,088 

frekvence nákupu: on-line obchod 80 4,88 ,402 ,045 

frekvence nákupu: restaurace 80 3,74 1,003 ,112 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

frekvence nákupu: super-

/hypermarket 

1,311 79 ,194 ,138 -,07 ,35 

frekvence nákupu: 

vinotéka 

4,280 79 ,000 ,487 ,26 ,71 

frekvence nákupu: vinař 14,878 79 ,000 1,313 1,14 1,49 

frekvence nákupu: on-

line obchod 

41,745 79 ,000 1,875 1,79 1,96 

frekvence nákupu: 

restaurace 

6,576 79 ,000 ,737 ,51 ,96 

 

Tab. 2: Jednovýběrový T-test frekvence nákupů na prodejních místech na slovinském trhu 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

frekvence nákupu: super-

/hypermarket 

80 3,13 1,216 ,136 

frekvence nákupu: 

vinotéka 

80 3,56 1,157 ,129 

frekvence nákupu: vinař 80 3,74 1,122 ,125 

frekvence nákupu: on-

line obchod 

80 4,90 ,302 ,034 

frekvence nákupu: 

restaurace 

80 4,10 ,836 ,093 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

frekvence nákupu: super-

/hypermarket 

,920 79 ,361 ,125 -,15 ,40 

frekvence nákupu: 

vinotéka 

4,350 79 ,000 ,563 ,31 ,82 

frekvence nákupu: vinař 5,878 79 ,000 ,737 ,49 ,99 

frekvence nákupu: on-

line obchod 

56,292 79 ,000 1,900 1,83 1,97 

frekvence nákupu: 

restaurace 

11,770 79 ,000 1,100 ,91 1,29 

 

Tab. 3: Jednovýběrový T-test intenzity nákupů na prodejních místech na českém trhu 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

intenzita nákupu: super-

/hypermarket 

80 2,26 ,990 ,111 

intenzita nákupu: 

vinotéka 

80 2,74 1,524 ,170 

intenzita nákupu: vinař 80 2,30 2,247 ,251 

intenzita nákupu: on-line 

obchod 

80 ,28 ,914 ,102 

intenzita nákupu: 

restaurace 

80 1,02 ,711 ,080 

 

 

One-Sample Test 

 

Test Value = 2.5                                      

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

intenzita nákupu: super-

/hypermarket 

-2,145 79 ,035 -,237 -,46 -,02 

intenzita nákupu: 

vinotéka 

1,394 79 ,167 ,237 -,10 ,58 

intenzita nákupu: vinař -,796 79 ,428 -,200 -,70 ,30 

intenzita nákupu: on-line 

obchod 

-21,781 79 ,000 -2,225 -2,43 -2,02 

intenzita nákupu: 

restaurace 

-18,552 79 ,000 -1,475 -1,63 -1,32 
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Tab. 4: Jednovýběrový T-test intenzity nákupů na prodejních místech na slovinském trhu  

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

intenzita nákupu: super-

/hypermarket 

80 2,49 1,350 ,151 

intenzita nákupu: 

vinotéka 

80 2,29 1,601 ,179 

intenzita nákupu: vinař 80 2,10 1,832 ,205 

intenzita nákupu: on-line 

obchod 

80 ,30 ,999 ,112 

intenzita nákupu: 

restaurace 

80 ,83 ,708 ,079 

 
One-Sample Test 

 

Test Value = 2.5                                      

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

intenzita nákupu: super-

/hypermarket 

-,083 79 ,934 -,013 -,31 ,29 

intenzita nákupu: 

vinotéka 

-1,187 79 ,239 -,212 -,57 ,14 

intenzita nákupu: vinař -1,953 79 ,054 -,400 -,81 ,01 

intenzita nákupu: on-line 

obchod 

-19,702 79 ,000 -2,200 -2,42 -1,98 

intenzita nákupu: 

restaurace 

-21,174 79 ,000 -1,675 -1,83 -1,52 

 

Tab. 5: Jednovýběrový T-test ovlivnitelnosti faktory na českém trhu 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

cena 80 3,34 ,954 ,107 

země původu 80 3,04 1,287 ,144 

obal 80 2,88 ,933 ,104 

ročník vína 80 2,66 1,222 ,137 

vinařská oblast 80 2,94 1,344 ,150 

obsah alkoholu 80 2,11 1,158 ,129 

výrobce 80 3,49 1,169 ,131 

přívlastek vína 80 3,41 1,122 ,125 

odrůda vína 80 3,64 1,204 ,135 

předchozí zkušenosti 80 4,38 1,140 ,128 

doporučení přátel, 

rodiny 

80 3,53 1,263 ,141 

ocenění v soutěžích 80 2,61 1,364 ,153 

recenze v časopise 80 2,26 1,310 ,146 

doporučení prodejce 80 3,16 1,119 ,125 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

cena 3,165 79 ,002 ,337 ,13 ,55 

země původu ,261 79 ,795 ,038 -,25 ,32 

obal -1,198 79 ,234 -,125 -,33 ,08 

ročník vína -2,471 79 ,016 -,337 -,61 -,07 

vinařská oblast -,416 79 ,679 -,063 -,36 ,24 

obsah alkoholu -6,853 79 ,000 -,888 -1,15 -,63 

výrobce 3,729 79 ,000 ,487 ,23 ,75 

přívlastek vína 3,289 79 ,002 ,413 ,16 ,66 

odrůda vína 4,737 79 ,000 ,638 ,37 ,91 

předchozí zkušenosti 10,784 79 ,000 1,375 1,12 1,63 

doporučení přátel, rodiny 3,719 79 ,000 ,525 ,24 ,81 

ocenění v soutěžích -2,541 79 ,013 -,388 -,69 -,08 

recenze v časopise -5,037 79 ,000 -,737 -1,03 -,45 

doporučení prodejce 1,299 79 ,198 ,163 -,09 ,41 

 

Tab. 6: Jednovýběrový T-test ovlivnitelnosti faktory na slovinském trhu 

One-Sample Statistics 

 
N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

cena 80 3,51 ,981 ,110 

země původu 80 3,48 1,253 ,140 

obal 80 2,79 1,122 ,125 

ročník vína 80 2,33 1,290 ,144 

vinařská oblast 80 2,59 1,347 ,151 

obsah alkoholu 80 2,33 1,300 ,145 

výrobce 80 3,23 1,242 ,139 

přívlastek vína 80 3,21 1,198 ,134 

odrůda vína 80 3,38 1,286 ,144 

předchozí zkušenosti 80 4,11 1,232 ,138 

doporučení přátel, 

rodiny 

80 3,43 1,178 ,132 

ocenění v soutěžích 80 2,24 1,295 ,145 

recenze v časopise 80 1,90 1,208 ,135 

doporučení prodejce 80 2,42 1,220 ,136 
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One-Sample Test 

 

Test Value = 3                                        

t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

cena 4,674 79 ,000 ,513 ,29 ,73 

země původu 3,392 79 ,001 ,475 ,20 ,75 

obal -1,695 79 ,094 -,212 -,46 ,04 

ročník vína -4,679 79 ,000 -,675 -,96 -,39 

vinařská oblast -2,739 79 ,008 -,413 -,71 -,11 

obsah alkoholu -4,643 79 ,000 -,675 -,96 -,39 

výrobce 1,620 79 ,109 ,225 -,05 ,50 

přívlastek vína 1,586 79 ,117 ,212 -,05 ,48 

odrůda vína 2,607 79 ,011 ,375 ,09 ,66 

předchozí zkušenosti 8,074 79 ,000 1,112 ,84 1,39 

doporučení přátel, rodiny 3,228 79 ,002 ,425 ,16 ,69 

ocenění v soutěžích -5,266 79 ,000 -,763 -1,05 -,47 

recenze v časopise -8,148 79 ,000 -1,100 -1,37 -,83 

doporučení prodejce -4,216 79 ,000 -,575 -,85 -,30 

 



1 

 

Příloha č. 10: Grafy rozptýlení 

 
Obr. 1: Graf rozptýlení ovlivnitelnosti faktory na českém trhu 

 
Obr. 2: Graf rozptýlení ovlivnitelnosti faktory na slovinském trhu 

 


