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1 ÚVOD 

 Dnešní společnost prochází obdobím nejrůznějších změn a vlivů, které se projevují 

výrazně zejména v přístupu k ekologii a přírodě.  

 Mnoho lidí je jiţ unaveno naší konzumní společností a hledá nové alternativy způsobu 

ţivota. To se projevuje především uvědomělým přístupem k sobě samému, k tomu, kde a jak 

bydlím, co jím, jaké pouţívám prostředky pro domácnost a v neposlední řadě také jakou 

pouţívám kosmetiku.  

Tyto trendy lze vysledovat opravdu ve všech oblastech ţivota naší společnosti. Lidé se 

kupříkladu mnohem více zajímají o to, co si v obchodech dají do svého nákupního košíku, 

začínají sledovat etikety a obsah výrobků, zaměřují se více na kvalitu, původ potravin, způsob 

jejich pěstování, apod. S tím souvisí objevení biopotravin a jejich stále vzrůstající obliba. Lidé 

uvaţují nad tím, jaké energie v domácnosti spotřebovávají a jak jejich spotřebu sniţovat, třídí 

odpady, pouţívají ekologicky nezávadné čistící prostředky, atd. Ruku v ruce se všemi těmito 

trendy jdou samozřejmě také nové přístupy v péči o tělo. Do popředí se dostávají opět 

myšlenky přírodní a ekologicky nezávadné kosmetiky, která je šetrná jak k našemu tělu, tak i 

k ţivotnímu prostředí. A právě biokosmetikou se budu ve své bakalářské práci zabývat. 

Stěţejním úkolem mé práce bude marketingový výzkum, který provedu pomocí 

dotazníků. Jeho prostřednictvím se budu snaţit získat informace především o tom, kteří lidé 

biokosmetiku pouţívají – jak je lze specifikovat např. podle věku, vzdělání, vztahu k ekologii, 

apod. Dále budu zjišťovat informace o tom, jaké jsou jejich nároky na biokosmetiku, proč ji 

pouţívají, kde ji nakupují, jaké pouţívají značky a odkud získávají o biokosmetice informace.  

Cílem mé bakalářské práce je na základě vyhodnocení primárních dat získaných pomocí 

marketingového výzkumu určit preference spotřebitelů týkajících se biokosmetiky. Tyto 

preference budou základem pro stanovení rad a doporučení pro výrobce biokosmetiky, její 

prodejce, firmy zabývající se její distribucí a poradenské firmy. 

Toto téma jsem si zvolila z důvodu, ţe sama biokosmetiku pouţívám, tato problematika je 

mi proto blízká a zajímá mě. Snaţím se ţít ekologicky a v souladu s přírodou, alespoň v té 

míře, kterou mi naše moderní společnost dovoluje. Dalším důvodem výběru tohoto tématu 

bylo, ţe se jím ţádná dřívější bakalářská práce nezabývala a povede-li se mi práci na 

poţadované úrovni zpracovat, mohla by zodpovědět mnoho zajímavých otázek nejen pro 
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společnosti zabývající se výrobou a prodejem biokosmetiky, ale také marketingové 

pracovníky v tomto oboru a běţné spotřebitele. 
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2  CHARAKTERISTIKA TRHU BIOKOSMETIKY 

2.1. Současná ekonomická situace na českém trhu 

V této kapitole popisuji současnou ekonomickou situaci v ČR a významné ekonomické 

ukazatele, které ji ovlivňují. 

Jedním z důleţitých ukazatelů je míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného 

ročního indexu spotřebitelských cen, která činila v ČR v listopadu 2008 6,5 %. Míra inflace je 

vhodná při úpravách nebo posuzování průměrných veličin a bere se v úvahu zejména při 

propočtech reálných mezd, důchodů apod.        14  

Velmi významným činitelem, který v současné době ovlivňuje všechny sloţky českého 

hospodářství, průmyslu a obchodu je momentálně probíhající světová finanční krize. Podle 

tiskové zprávy ČNB z 30.9. 2008 zůstává český finanční systém od globálních turbulencí 

poměrně izolován. Domácí finanční instituce nepatří do těch globálních finančních skupin, 

které byly krizí postiţeny nejvíce. České banky jsou ohroţeny minimálně, coţ je dáno 

především jejich orientací na tradiční konzervativní obchodní model.   13  

Navzdory tomuto pozitivnímu prohlášení důsledky světové finanční krize dopadly i na 

Českou republiku. Podle Hospodářské komory přitom současná krize můţe ještě více zhoršit 

svízelnou situaci, v níţ se nachází řada tuzemských průmyslových odvětví..  32  

Otázkou zůstává, jak můţe tato ekonomická krize ovlivnit výrobu a prodej biokosmetiky. 

Domnívám se, ţe toto odvětví nebude světovou krizí příliš ovlivněno. Nejedná se o ţádné  

z jmenovaných problémových odvětví - výroba kosmetiky je poměrně flexibilní vůči 

nejrůznějším změnám a  trendům. Přesto se momentální situace na českém i mezinárodním 

trhu můţe projevit např. horším přístupem k bankovním úvěrům či zaměřením zákazníků na 

levnější kosmetiku. 

2.2. Analýza makroprostředí 

Makroprostředí svým působením ovlivňuje všechny ekonomické subjekty na trhu. 

Společnosti ani fyzické osoby nedokáţí jeho vliv usměrňovat a musí jej respektovat  

a neustále se mu přizpůsobovat. Makroprostředí zahrnuje několik vlivů, které se 

v následujících bodech pokusím rozebrat  a aplikovat na trh biokosmetiky. 
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2.2.1. Ekonomické prostředí 

Do ekonomického prostředí zahrnujeme faktory jako je míra nezaměstnanosti, inflace, 

úroková míra, měnový kurz, koupěschopná poptávka, kupní síla, důchody, ceny a dostupnost 

úvěrů.  

 Inflace 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2.1., míra inflace vyjadřuje procentní změnu průměrné 

cenové hladiny za dvanáct posledních měsíců proti průměru dvanácti předchozích měsíců. 

V ČR v listopadu 2008 činila inflace 6,5 %.       14  

 Nezaměstnanost 

Míra nezaměstnanosti k 31.12. 2008 činila 6,0 %.  Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 

2008 zvýšila proti stejnému období roku 2007 o 66,2 tis. osob. Proti minulým čtvrtletím se 

jednalo o niţší meziroční přírůstek počtu osob s jediným nebo hlavním zaměstnáním. Počet 

nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně sníţil o 22,1 tis. osob, počet 

dlouhodobě nezaměstnaných se přitom sníţil o 15,4 tis. osob.    15  

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky Mezinárodní organizace práce 

(ILO), očištěný od sezónních vlivů, se proti 3. čtvrtletí roku 2008 zvýšil o 4,9 tis. Ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2008 tak dochází poprvé od roku 2005 ke zvýšení počtu nezaměstnaných osob v 

ČR ve srovnání s předchozím čtvrtletím po sezónním očištění.    15   

Zvyšující se nezaměstnanost můţe ovlivnit spotřebu biokosmetiky. Nezaměstnaní lidé 

mají menší finanční prostředky, a proto se budou orientovat na levnější kosmetiku. 

V současném nejistém ekonomickém prostředí se mohou lidé více obávat o ztrátu zaměstnání 

a z toho důvodu se snaţit šetřit, např. na kosmetice. 

 Koupěschopná poptávka 

Všichni spotřebitelé jsou při nákupu zboţí či sluţeb omezeni svými příjmy. Výše příjmu 

spotřebitele nebo jeho rodiny hraje poměrně velkou roli při nákupu biokosmetiky. Ta je na 

rozdíl od běţné kosmetiky draţší. Samozřejmě i v biokosmetice, jako v kaţdém jiném 

sortimentu zboţí, jsou běţné a luxusní značky, které se mohou lišit i ve stovkách korun. 

Spotřebitel, který má nízké příjmy, bude pravděpodobně kupovat levnou kosmetiku, která 

je běţně dostupná v síti drogerií. Biokosmetika pro něj bude luxusem. Na druhou stranu je 
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třeba říci, ţe pokud je člověk ekologicky smýšlející a o tuto problematiku se zajímá, spočítá 

si, ţe kvalitní biokosmetika mu můţe často ušetřit mnoho korun.  

 Kupní síla 

Kupní síla představuje mnoţství výrobků biokosmetiky, které můţe být zakoupeno za 

určitou sumu peněz při dané cenové hladině. Vzhledem k tomu, ţe dochází ke zvyšování 

cenové hladiny, neboli inflaci, sniţuje se tím pádem kupní síla.  

Ve 3. čtvrtletí 2008 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 23 144 Kč, to je 

meziročně více o 7,9 %, reálná mzda vzrostla o 1,2 %.      16  

2.2.2. Demografické prostředí 

Co se týče pohlaví, budou hlavními spotřebitelkami biokosmetiky ţeny.  

Samozřejmě spotřebu biokosmetiky určuje mnoho nejrůznějších faktorů, jedním 

z hlavních bude výše příjmu. Jak jsem se jiţ pokusila rozebrat v odstavci o koupěschopné 

poptávce, výše příjmu hraje velkou roli při nákupu biokosmetiky. Lidé s niţšími příjmy budou 

často preferovat levnou kosmetiku. 

Dalším významným vlivem, který ovlivňuje nákup biokosmetiky je vzdělání. Lidé 

s vyšším vzděláním (VOŠ, VŠ) mívají většinou větší rozhled, zajímají se ekologii a ochranu 

ţivotního prostředí.  Kladou důraz na vysokou kvalitu nejen potravin, ale všeho spotřebního 

zboţí, které pouţívají.  

2.2.3. Politicko-právní prostředí 

Všechny společnosti, které obchodují na českém trhu se musí řídit zákony a vyhláškami 

platnými na tomto území. Z důleţitých zákonů bych zmínila: 

 Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.  

 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele  

 Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. 

 Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 Zákon č. 59/1998 Sb. o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku 

 Normy dané certifikáty biokosmetiky 
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Při výrobě biokosmetiky musí být navíc dbáno na dodrţování mnoha speciálních nařízení 

a norem, které jsou určovány daným certifikátem, který biokosmetika má. Společnosti a 

instituce, které tyto certifikáty udělují, dohlíţejí také na jejich plnění. V ČR tuto funkci plní 

KEZ, o.p.s., která uděluje biokosmetice certifikáty CPK a CPKbio. Jako největší zahraniční 

instituci, která vyrábí a kontroluje výrobu biokosmetiky bych jmenovala mezinárodní institut 

Ecocontrol, se sídlem v německém Osterode, který uděluje certifikát BDIH.  

Tyto instituce kontrolují, zda jsou dodrţovány všechny podmínky udělených certifikátů, 

mezi které patří absence zakázaných látek jako jsou syntetické, konzervační, vonné a barvící 

látky, zda byl zajištěn ekologicky šetrný sběr rostlin, apod. 

2.2.4. Technologické prostředí 

Nové technologie a postupy při výrobě hrají u biokosmetiky významnou roli. 

Biokosmetika se totiţ liší od běţné kosmetiky jak samotným ekologicky šetrným získáváním 

výchozích surovin, tak velmi odlišnou výrobou kosmetických výrobků a pouţitím daných 

technologií.  

Při výrobě biokosmetiky jsou pouţívány vysoce efektivní a šetrné metody, které pomáhají 

z výchozích surovin (např. rostliny, květy, apod.), získat maximální mnoţství účinných látek, 

aniţ by byla narušena jejich kvalita. Celou výrobou biokosmetiky se prolíná především úcta 

k přírodě, k jejím darům a také šetrnost.   

Nejlépe celý postup sběru surovin a výroby finálních kosmetických výrobků shrnuje 

Stéphane Richard, generální ředitel Laboratoří Sanoflore: „Aby byl naplněn smysl slova Bio, 

je třeba zaručit kvalitu výrobku, zaručit jeho bezpečnost, zaručit jeho etičnost. To vyţaduje 

dokonalé zvládnutí postupů celého výrobního procesu: od pěstování ze semínka, aţ po finální 

výrobu.“  

2.2.5. Přírodní prostředí 

Do této části makroprostředí patří především ekologie, ochrana přírody a jejích zdrojů. 

Biokosmetika je spojením všech výše jmenovaných myšlenek. Vznik biokosmetiky je 

odpovědí na neustále se zmenšující přírodní zdroje, devastaci přírody, na umělé látky a ropné 

produkty, které běţná kosmetika obsahuje. Ty zatěţují nejen přírodu, ale především lidský 

organismus. Naše konzumní společnost má v současné době neuvěřitelnou spotřebu 

konzervantů, umělých aditiv a nejrůznějších cizorodých látek jak v potravinách, tak 
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v kosmetice, a proto postupně nabývají na síle myšlenky ekologie, šetrnosti i obyčejného 

„selského rozumu“ při pouţívání jakýchkoli spotřebních výrobků. 

2.2.6. Sociálně-kulturní prostředí 

Sociální i kulturní úroveň společnosti se promítá do spotřebního a nákupního chování 

spotřebitelů a ovlivňuje celkový charakter poptávky, postoj k výrobku, reklamě, apod. Dále 

zmiňuji nejdůleţitější vlivy sociálně-kulturního prostředí: 

 Náboţenství 

V naší společnosti nehraje náboţenství příliš důleţitou roli. V ČR převládají ateisté  

a  křesťané u nás nejsou tak silně tradiční jako např. v sousedním Polsku. Nemyslím si tedy, 

ţe by náboţenství mohlo hrát při koupi kosmetiky významnější roli.  

 Myšlenkové směry a ţivotní styly 

V neposlední řadě je třeba jmenovat demografické vlivy ve společnosti jako jsou nové 

myšlenkové směry a ţivotní styly. Z nejdůleţitějších bych jmenovala ekologii, návrat 

k přírodě ve všech oblastech ţivota a  spotřebu biopotravin. U lidí, kteří smýšlejí ekologicky 

nebo pouţívají biopotraviny, je velmi vysoká pravděpodobnost, ţe budou také pouţívat 

přírodní biokosmetiku. Naopak spotřebitele, kterým ekologie nic neříká a nezajímají se ani 

v jiných oblastech ţivota o sloţení výrobků, které pouţívají, nebude ani biokosmetika zajímat. 

 Gender 

Poměrně zajímavou roli hraje při koupi kosmetiky gender. V naší společnosti se pořád za 

nejčastějšího spotřebitele kosmetiky povaţuje ţena. Tato situace se však začíná postupně 

měnit. Přesto ve velké míře převládá orientace kosmetických řad i reklamních kampaní 

především na ţeny. Na následujících příkladech se pokusím vysvětlit, proč muţi pouţívají tak 

málo biokosmetiku. 

Muţi – pokud si uţ kosmetiku kupují – sáhnou většinou po běţných výrobcích v síti 

drogerií a o biokosmetice většinou vůbec nic neví nebo se o ni nezajímají. Domnívám se, ţe 

je to z velké míry způsobeno tím, ţe muţi ţádají od kosmetiky především rychlý výběr  

a funkčnost. Nejsou zvyklí jako ţeny porovnávat sloţení a účinky výrobků různých značek, 

experimentovat, apod. Muţi také nepatří mezi spotřebitele, kteří by nakupovali kosmetiku v  

e-shopech – určitě ne s takovou oblibou jako ţeny. V e-shopech zaměřených na kosmetiku je 

často velmi rozsáhlý výběr výrobků a pro orientaci je třeba často čas a také povědomí o dané 
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značce, apod. Muţi upřednostňují většinou rychlý nákup osvědčených značek  

a v biokosmetice je přece jen třeba se trochu orientovat a o tuto problematiku se zajímat. 

 Rodina 

Rodina hraje při nákupním chování velmi důleţitou roli. Existuje 8 základních úloh 

v rozhodovacím procesu rodiny 8 : 

- ovlivňující: členové rodiny poskytují jiným členům rodiny informace o produktech 

nebo sluţbě, 

- strážný: členové rodiny řídí toky informací o produktech, 

- rozhodující: členové rodiny rozhodují společně jaké produkty a sluţby nakupovat a 

spotřebovávat, 

- kupující: členové rodiny provádí skutečné zakoupení daného výrobku nebo sluţby, 

- připravující: jedná se o proměňování zakoupeného produktu do vhodné formy ke 

spotřebě členů rodiny, 

- uživatel: je člen rodiny, který spotřebovává nebo uţívá daný produkt, 

- udržující: člen rodiny, který provádí servis či opravy daného produktu, 

- rozhodující: člen rodiny, který rozhoduje o dalším pouţívání či nepouţívání daného 

produktu. 

Rodina formuje spotřební chování všech svých členů. Rodiče svým vzděláním, chováním, 

hodnotami a zvyky ovlivňují dále nákupní chování svých dětí. 

2.3. Trh kosmetiky v ČR 

Český trh kosmetiky je poměrně specifický a je ovlivňován mnoha různými ukazateli. Od 

pádu komunismu prošel velmi rychlým vývojem, se kterým se musely vyrovnat především 

tradiční československé značky kosmetiky. Vývoj trhu kosmetiky v ČR a jeho současnou 

podobu zde přiblíţím nejdůleţitějšími skutečnostmi, kterými je determinován. 

 Situace na českém trhu s kosmetikou před rokem 1989 

Na českém trhu existovalo před rokem 1989 několik českých značek kosmetiky, které 

měly na tuzemském trhu dlouhou historii a poměrně silnou pozici. Ta byla dána minimální 

existencí konkurenčních zahraničních výrobků na našem trhu. Zahraniční kosmetika byla 
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k dostání buď ve speciální prodejně Tuzex, kde se nakupovalo za bony, které bylo velmi 

obtíţené získat a nebo ve speciálních drogeriích ve velkých městech. Šlo ale spíše o 

okrajovou záleţitost, protoţe zahraniční kosmetika byla velmi drahá.  

Mezi typické české a slovenské kosmetické výrobce patřila např. Regina, Astrid, AB 

cosmetics nebo Dermacol. Tyto společnosti na následujících řádcích stručně představím. 

a) Regina 

Chemické výrobní druţstvo Detecha, které vyrábí kosmetiku Regina, působí na domácím  

i zahraničním trhu jiţ více neţ padesát let. Jejím nejznámějším výrobkem v péči o pleť je 

Jelení lůj, který se stal symbolem péče o rty a společnost jej má chráněný. Dnes se vyrábí 

okolo dvaceti druhů.           26  

b) Astrid 

Počátky firmy Astrid  sahají aţ do roku 1847, kdy si pan František Procházka otevřel 

v praţské Celetné ulici obchod s mýdlem. V roce 1991 vznikla společnost s ručením 

omezeným Astrid, která po privatizaci stejnojmenného státního podniku navázala na 

dosavadní úspěchy svých předchůdců. K 1. lednu 1996 byla vytvořena akciová společnost 

ASTRID COSMETICS, a.s., která pokračuje ve výrobě kvalitní české kosmetiky dodnes.

            12  

c) AB cosmetics 

Společnost AB cosmetics existuje na českém a slovenském trhu přes 50 let. I po vstupu 

zahraničních značek na tyto trhy si produkty této společnosti zachovaly původní kvalitu, která 

nadstandardně splňuje mezinárodní kritéria a normy.     11  

d) Dermacol 

Kosmetika Dermacol má svůj počátek ve Filmstudiu Barrandov v Praze na počátku  

60. let. Kaţdý 4. make-up prodaný v ČR je od značky Dermacol.    17  

 Všechny uvedené značky kosmetiky existují na českém trhu dodnes. Byly však nuceny 

projít určitými nezbytnými změnami především v oblasti designu, šířky a hloubky sortimentu 

a také reklamy. Dokázaly se však většinou přizpůsobit moderním poţadavkům spotřebitelů  

a postavit svůj úspěch právě na své dlouhé historii a známosti. 
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 Změny na trhu s kosmetikou a vznik velkých sítí drogerií 

Do České republiky začaly po roce 1989 pronikat kosmetické značky z ostatních 

evropských i jiných zemí. Bylo třeba, aby české značky kosmetiky změnily strategii prodeje, 

omladily image výrobku a zaujaly zákazníka, pokud se chtěly na českém trhu udrţet. 

Postupně začínaly po vzoru západních zemí vznikat velké drogerii jako dm drogerie, 

Droxi (nyní Schlecker), Rossman nebo česká Teta. Tyto drogerie nabízí velmi rozsáhlý výběr 

kosmetického zboţí. Tím, ţe český spotřebitel dostává takto širokou nabídku kosmetických 

produktů, stává se pro jejich výrobce čím dál obtíţnější získat spotřebitele právě pro svou 

značku a své výrobky. Velký důraz proto výrobci kosmetiky začínají klást na reklamu, 

technické inovace a odlišení od konkurence. 

 Obr. 1.3. Logo dm-drogerie    Obr. 1.4. Logo Schlecker drogerie 

         

 

Zdroj: 19       Zdroj: 21  

 Nové trendy – ekologie, návrat k přírodě, vznik biokosmetiky 

Po celém světě se ke konci 20. století začínají objevovat nové trendy a pohledy na ţivot. 

V západních společnostech začíná masově převládat konzum a je logické, ţe v reakci na tuto 

skutečnost se začíná formovat nový pohled na spotřebu výrobků. 

Lidé začínají klást důraz na ekologii a návrat k přírodě a tyto nové trendy se projevují 

v celém spektru jejich kaţdodenních činností přes vedení domácnosti, nákupy, vaření, trávení 

volného času, apod.  

Začínají vznikat první biopotraviny a ekologické čistící prostředky pro domácnost, a ruku 

v ruce s tím jde také vznik biokosmetiky. Pojem „přírodní kosmetika“ existoval uţ dříve, ale 

toto označení si dávali výrobci na své výrobky sami, nikdo jejich sloţení a plnění stanovených 

norem pro toto označení nekontroloval. Biokosmetika však určuje jasné pravidla pro výrobky, 

které takto chtějí být označovány, uděluje certifikáty, které to zaručují a má prostředky, jak 

jejich dodrţování dosáhnout.  
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2.3.1. Nabídka biokosmetiky na českém trhu 

Biokosmetika je českým spotřebitelům nabízena z převáţné většiny prostřednictvím 

internetových obchodů. Zmínila bych ty nejznámější: 

 www.biosfera.cz 

Je to první český internetový obchod specializovaný na bioprodukty a současně je to také 

jeden z největších e-shopů zaměřených na bio vůbec. Nabízí nepřeberné mnoţství zboţí od 

biopotravin, biokosmetiky, ekodrogerie, doplňků pro domácnost, oblečení z biobavlny, 

výrobků fair trade, atd. 

 www.biobeauty.cz 

E-shop s biokosmetikou Logona, Lavera a Santé. 

 www.biostyle.cz 

Nabízí pestrou nabídku zboţí od čajů a biopotravin aţ po zdravotní polštáře. 

Proč se biokosmetika prodává především prostřednictvím internetových obchodů má 

několik důvodů. Především se pořád nejedná o tak masovou záleţitost, aby biokosmetiku 

nabízela kaţdá drogerie a byla běţně dostupná. Někteří výrobci povaţují  biokosmetiku za 

něco velmi kvalitního, co by nemělo být distribuováno v běţné maloobchodní síti. 

Biokosmetika se dále prodává nejčastěji v obchodech zaměřených na zdravou výţivu  

a zdravý ţivotní styl. Bývá zde však často poměrně omezený výběr a orientace jen na několik 

značek. 

Biokosmetiku nabízí také řetězec dm drogerií. Ta se jako první drogerie v ČR zaměřila na 

prodej bioproduktů. Velký úspěch má s německými biopotravinami značky Alnatura. Prodává 

také biokosmetiku a to jednak svou značku Alverde a dále značky Weleda, Lavera a nově také 

Naturderm. 

Z výčtu prodejních míst biokosmetiky je patrné, ţe se opět v mnohém liší od běţné 

kosmetiky, která je k dostání ve všech drogeriích i supermarketech. Tím, ţe není 

biokosmetika běţně dostupná v drogeriích (kromě dm drogerie) ji mohou spotřebitelé vnímat 

jako kvalitní. Většina spotřebitelů si biokosmetiku zakoupí prostřednictvím e-shopů nebo 

specializovaných kamenných obchodů. 

Přesto si myslím, ţe větší nabídka biokosmetiky v drogeriích by mohla pomoci lepší 

známosti spotřebitelů o této kosmetice a následně i jejímu prodeji. 

http://www.biosfera.cz/
http://www.biobeauty.cz/
http://www.biostyle.cz/
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2.3.2. Nejznámější značky biokosmetiky v ČR 

 České značky 

a) Saloos 

Jedná se o českou značku přírodní kosmetiky, která nese certifikát CPK nebo CPKbio. Je 

to první výrobce české přírodní certifikované kosmetiky v ČR. Nabízí především 100% 

bambucké máslo, které si ihned získalo silnou pozici na českém trhu.   28  

b) Divoká kosmetika 

Tato kosmetika má certifikát CPKbio a zahrnuje nejrůznější sportovní emulze, bylinné 

gely, apod.           18  

c) Nobilis Tilia 

Je přírodní česká aromaterapeutická kosmetika, její bioedice má certifikát CPKbio. 

Zahrnuje např. bio regenerační oleje, květinové vody nebo rostlinné oleje.  25  

 Zahraniční značky 

a) Alverde 

Jedná se o značku biokosmetiky dm drogerie. Tato kosmetika má certikát BDIH a jedná se 

biokosmetiku ve velmi příjemné cenové relaci. 

b) Weleda 

Weleda je švýcarská farmaceutická firma vyrábějící přírodní léčiva a kosmetiku. Vznikla 

v roce 1921 jako malá farmaceutická laboratoř, dnes je celosvětově největším výrobcem čisté 

přírodní kosmetiky. Její dceřiné společnosti nalezneme v 17 zemích celého světa, obchodní 

zastoupení v dalších téměř 30 zemích.       33  

c) Lavera 

Firma Lavera GmbH byla zaloţena roku 1987 jako rodinný podnik s cílem vyrábět 

opravdovou přírodní kosmetiku. Dnes patří mezi čtyři nejvýznamnější výrobce přírodní 

kosmetiky na světě. Všechny kosmetické výrobky Lavera jsou zaměřeny na citlivou pleť. 

Lavera nabízí kompletní sortiment přírodní kosmetiky v bio kvalitě zahrnující péči o obličej, 

tělo, vlasy, zuby, ochranu proti slunci, ale i špičkovou dekorativní kosmetiku pro citlivou 

pleť.            22  

http://www.lavera.cz/produkty.php?p_l=6
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Obr. 1.5. Logo Alverde      Obr. 1.6. Logo Saloos 

 

     

 

Zdroj: 20         Zdroj: 28  

2.4. Klasifikace biokosmetiky 

2.4.1. Kritéria biokosmetiky 

Biokosmetika musí splňovat mnoho náročných kritérií, které se mohou drobně lišit podle 

uděleného certifikátu. Mezi hlavní kritéria biokosmetiky patří: 

 pouţité přírodní suroviny mohou pocházet pouze z kontrolovaného ekologického 

zemědělství nebo certifikovaného sběru ve volné přírodě,  

 sběr surovin musí probíhat šetrným způsobem, aby nedošlo k poškození ani zatíţení 

ţivotního prostředí, 

 výrobky nesmí obsahovat látky cizí lidskému organismu, např. parafín, vazelínu nebo 

jiné ropné produkty, 

 kosmetika nesmí obsahovat ţádné syntetické konzervační, vonné ani barvicí látky, 

 kosmetika ani pouţité suroviny nesmí být testovány na zvířatech, 

 při výrobě nejsou pouţívány suroviny z mrtvých zvířat, 

 nesmí být poţívány suroviny z geneticky upravených rostlin a není povoleno pouţívat 

radioaktivní záření pro konzervaci výrobků.      27  

2.4.2. Zakázané látky v biokosmetice 

Po seznámení se s kritérii biokosmetiky je účelné uvědomit si, co přesně tedy 

biokosmetika obsahovat nesmí. Patří zde: 

 ropné látky typu minerálního oleje (Paraffinum Liquidum), parafínu nebo vazelíny 

 synteticky získané parfémy (esenciální oleje jsou povoleny) 

 suroviny vyrobené pomocí GMO (Geneticky Modifikované Organismy) 

 syntetické konzervační sloţky (kromě kyseliny benzoové a kyseliny sorbové), tj. 

nesmí být přítomny např. parabeny, thiazolinony, imidazolodinylová urea aj. 
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 je významně omezeno pouţití tenzidů, nesmí být pouţívány PEG - syntetické 

polyethylenglykoly (pouţívají se k změkčení pokoţky), 

 zákaz pouţití chemických UV filtrů       31  

2.4.3. Certifikáty a ochranné známky biokosmetiky 

V této kapitole zmiňuji pouze nejdůleţitější a v ČR nejpouţívanější certifikáty 

biokosmetiky. Jedná se jak o certifikáty a ochranné známky vydávané institucemi ČR, tak o 

certifikáty zahraničních institucí. Certifikátů existuje velké mnoţství, v podstatě kaţdá větší 

země má svůj vlastní certifikát biokosmetiky.  

 Bio – KEZ 

Ochranná známka bio garantuje, ţe potraviny pocházejí z kontrolovaného systému 

ekologického zemědělství a byly osvědčeny oprávněným certifikačním orgánem. bio 

potraviny musí splňovat všechny náleţitosti a poţadavky nařízení Rady EU 2092/1991 a 

zákona 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství. Označení pro biopotraviny přezdívané také 

“zebra”. Jedná se o zpravidla české produkty ekologického zemědělství, kde je garantováno, 

ţe: 

 potravina neobsahuje ţádné chemikálie, 

 produkt byl vypěstován v souladu s pravidly pro kontrolované ekologické zemědělství 

(ţádná chemická hnojiva, ţádné pesticidy), 

 zaručuje, ţe se zvířaty se zacházelo vlídně, dostávala ekologicky vypěstovaná krmiva 

a nedostávala během ţivota ţádné antibiotika, hormony apod.  

Tuto značku uděluje Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci se společností Kontrola 

ekologického zemědělství (KEZ).        29  

 BDIH – Certified natural cosmetics 

Od roku 2001 existuje mezinárodně uznávaná ochranná známka BDIH - Kontrolovaná 

přírodní kosmetika, kterou po splnění přísných kritérií uděluje kaţdému novému přírodnímu 

kosmetickému produktu mezinárodní institut Ecocontrol, se sídlem v německém Osterode.

            30  
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 CPK a CPK bio 

Značka CPK bio "Certifikovaná přírodní kosmetika" je českou obdobou mezinárodní 

známky Kontrolovaná přírodní kosmetika (BDIH). Tuto značku zavedla v roce 2007 česká 

organizace dohlíţející na kontrolu ekologického zemědělství, společnost KEZ o.p.s. 27  

      Obr. 1.1. Logo KEZ       Obr. 1.2. Logo BDIH 

                                                                   

 

 

 

Zdroj:  29              Zdroj:  30  

2.4.4. Porovnání složení konvenční a biokosmetiky 

Pro pochopení termínu biokosmetika je vhodné si uvědomit hlavní rozdíly mezi běţnou 

kosmetikou a biokosmetikou. Termínem běţná kosmetika označujeme klasickou kosmetiku 

dostupnou běţně v drogeriích, supermarketech, apod. Uvádím zde nejdůleţitější sloţky 

kosmetických výrobků a rozdílné přístupy k nim:  

 Olejové a voskové sloţky 

Běţná kosmetika: 

Převáţně levné minerální oleje a vosky z ropného průmyslu: ropné produkty, parafíny, 

silikony. Suroviny z ropy jsou levnou náhraţkou kvalitních rostlinných olejů a tuků. Ropné 

produkty pokrývají pokoţku neprodyšným filmem, který brání přirozeným koţním procesům 

a dýchání kůţe. 

Biokosmetika: 

Čisté rostlinné oleje z kontrolovaného ekologického zemědělství, např. jojobový, 

mandlový, sójový či avokádový olej. Rostlinné vosky, např. včelí, karnaubský nebo kandelila 

vosk. Všechny oleje a vosky odpovídají směrnicím pro kontrolovanou přírodní kosmetiku 

(BDIH).           23  
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 Podíl vody v produktech 

Běţná kosmetika: 

Obsahuje vysoký podíl vody pro zachování nízkých výrobních nákladů. Příliš vysoký 

obsah vody vede k nadměrnému vysoušení pokoţky.  

Biokosmetika: 

Obsahuje vodno-alkoholické rostlinné esence, extrahované demineralizovanou vodou a 

přírodním alkoholem. Rostlinné výtaţky aţ z 95 % pochází z kontrolovaného ekologického 

zemědělství, např. z růţe, měsíčku, levandule či meduňky.     23  

 Emulgátory (suroviny, které spojují vodu a olej v produktu) 

Běţná kosmetika: 

Pouţívá obvykle syntetické polyethylenglykoly – PEG deriváty, které změkčují pokoţku a 

činí ji tak propustnější pro další škodlivé látky ve výrobku. 

Biokosmetika:  

Pro výţivné emulze typu voda v oleji se pouţívají emulgátory na bázi rostlinného 

glycerinu a přírodních mastných kyselin (např. z kokosového oleje). Tyto jemné emulgátory 

jsou doporučeny přísnými regulemi pro kontrolovanou přírodní kosmetiku (BDIH).  

Lehké emulze typu olej ve vodě jsou vyráběny zcela bez emulgátorů, coţ umoţňuje 

inovativní výrobní postup na bázi přírodního lecitinu.     23  

 Vonné a aromatické látky 

Běţná kosmetika: 

Pouţívá syntetické vonné směsi často s podílem zdraví škodlivých mošusových sloučenin, 

chemická ochucovací aroma, např. u rtěnek a přírodně identická ochucovadla. Polycyklické 

mošusové sloučeniny (syntetická obdoba piţma), jsou levné umělé vonné látky, které se 

hromadí v tukové tkáni a v mateřském mléku. U citlivé kůţe často způsobují alergie.  

Biokosmetika: 

Obsahuje směsi čistých éterických olejů pro přirozenou vůni, přírodní aroma, např. z pravé 

vanilky k ochucení rtěnek a rostlinné ovocné a mátové aroma u zubních past.  23  
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 Konzervační látky 

Běţná kosmetika: 

Obsahuje ropné produkty - parabeny, formaldehydy a jejich deriváty, které navíc obsahují 

zdraví škodlivé halogenorganické sloučeniny. Téměř ţádná z těchto látek není v přírodě 

odbouratelná. 

Biokosmetika: 

Při výrobě kosmetiky se pouţívají přirozené konzervační metody, kterými jsou např.: 

 přírodní nedenaturovaný alkohol ve velmi malém mnoţství pro přirozenou 

stabilizaci produktu, 

 optimální lehce kyselá pH-hodnota produktů zabraňuje růstu bakterií, 

 kombinace éterických olejů stabilizuje receptury.    23  

 Barviva 

Běţná kosmetika:  

Uţívají se syntetická barviva často s podílem anilinu, který je v podezření, ţe způsobuje 

rakovinu. 

Biokosmetika: 

Jako barviva slouţí barevné pigmenty z minerálů, zemní pigmenty (oxid ţelezitý), karmín 

nebo rostlinné výtaţky (např. chlorofyl nebo extrakt z červené řepy).  23  

 Účinné látky 

Běţná kosmetika: 

V této kosmetice můţeme najít syntetické účinné látky, např. syntetický glycerin. Tyto 

látky mají často alergizující vliv na pokoţku. 

Biokosmetika: 

Obsahuje rostlinné výtaţky z kontrolovaného ekologického zemědělství (např. měsíček, 

vilín, apod.) Dále jsou součástí biokosmetiky inovativní přírodní účinné látky např. přirozené 

hydratační faktory (např. rostlinný glycerin, kyselina mléčná).    23  
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA SPOTŘEBNÍHO CHOVÁNÍ  

3.1. Základní termíny 

Spotřebitel: „Spotřebitel nakupuje zboží a služby pro svou potřebu a potřebu domácnosti, 

nebo jako dárky pro přátele. Ve všech těchto případech jsou výrobky zakoupeny pro konečné 

užití jednotlivci, tzv. koncovými uživateli nebo posledními spotřebiteli.“, tvrdí Schiffman a 

Kanuk (2004, str. 14). 

Spotřebitelské chování: „je chování, které člověk vykazuje při shánění, nákupu, používání 

nebo hodnocení výrobků, služeb nebo myšlenek, o kterých předpokládá, že uspokojí jeho 

potřeby.“, tvrdí Steinová.          35  

3.2. Chování spotřebitele a jeho místo v marketingu 

Pro kvalitní marketingová rozhodnutí je třeba znát informace o chování spotřebitele a také 

to, proč se tak v určitých situacích chová. Tyto informace jsou potřeba, aby společnosti mohly 

ovlivňovat chování spotřebitele pouţitím vhodných marketingových nástrojů.  2  

Kaţdý spotřebitel je člen určité komunity, ve které se určitým způsobem projevuje  

a chová. Spotřební chování je jednou ze sloţek celkového chování lidí a tato sloţka je pro 

marketingové manaţery klíčová.        4  

3.3. Přístupy ke spotřebitelskému chování 

Existují tři základní přístupy ke spotřebitelskému chování. Před jejich analýzou je třeba si 

uvědomit, ţe se tyto přístupy navzájem prolínají a ovlivňují. Na chování spotřebitele nelze 

aplikovat jen jeden konkrétní přístup.       35  

 Psychologické přístupy 

Do rozhodování spotřebitele se mohou významně promítnout nejrůznější psychické 

faktory. Jedná se např. o to, jak probíhá psychický proces učení se určitému spotřebnímu 

chování.           3  

a) behaviorální přístup – základem tohoto přístupu je, ţe kaţdý jedinec má v sobě 

zakódovány informace, podle kterých se rozhoduje při nákupu. Na určitý podnět 

reaguje spotřebitel určitou reakcí. 
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b) přístupy zkoumající černou skříňku – tyto přístupy jsou velmi obtíţně měřitelné 

Zkoumá se, proč různí spotřebitelé reagují na stejné podněty různě. 

Jak tvrdí Paul Smith: „Veškeré složitosti lidského myšlení jsou uzamčeny do „černé 

skříňky“. Výsledné modely podnět-reakce tedy pomíjejí veškeré složitosti, které lidské 

myšlení zahrnuje, a zaměřují se spíše na vstupy čili podněty, což je například reklama, 

a na výstupy, kupříkladu nákup.“ (2000, str.84). 

Obr. 3.1. Model černé skříňky 

Vnější faktory 

 

                 Podněty                     Černá skříňka (vědomí)                  Reakce 

Zdroj: 35  

 Sociologické přístupy 

Zkoumá se zařazení spotřebitele do sociálních vrstev a jaké je jeho postavení ve 

společnosti. Kaţdá sociální skupina má jiné vzorce sociálního chování.   35  

„Spotřební chování je také možné chápat jako důsledek života spotřebitele v určitém 

sociálním prostředí, ve kterém působí různé skupinové tlaky, normy, cíle. Kupní rozhodnutí 

pak může být podmíněno snahou přiřadit se do určité skupiny, dosáhnout jistý sociální status, 

plnit určitou sociální roli.“, tvrdí Bártová (2003, str. 92). 

 Ekonomické přístupy 

Kaţdý spotřebitel uvaţuje především ekonomicky. Před kaţdým nákupem musí nejprve 

zhodnotit svou ekonomickou situaci a své finanční moţnosti. Velkou roli pro spotřebitele 

hraje uţitek plynoucí z daného produktu či sluţby a také cena, kterou spotřebitel porovnává 

s konkurencí i svou vlastní finanční situací.       35  
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3.4. Psychologické aspekty chování spotřebitele 

3.4.1.  Potřeby 

 Definice potřeb 

„Potřeby jsou výrazem závislosti organismu na prostředí a zároveň jsou výsledkem reakce 

organismu na toto prostředí.“, tvrdí Bártová, Bárta a Koudelka (2007, str. 13). 

Potřeby jsou tedy výsledkem souvislostí biologického, sociálního, ekonomického a 

individuálního psychického ţivota.        2  

Potřebou se rozumí rozpor mezi současnou situací (momentálním stavem) a očekáváním 

(stavem poţadovaným). Kdyţ je určitá potřeba uspokojena, přestává být pohnutkou 

k určitému jednání a přestává mít také motivační účinek.     4  

 Potřeby biologické a společenské 

Výrobky uspokojují potřeby biologické nebo společenské. Kaţdý výrobek uspokojuje 

současně obě tyto stránky 2 .  Při aplikaci na biokosmetiku lze říci, ţe nákup kosmetických 

výrobků  v sobě obsahuje jak sloţku biologickou, tedy základní potřebu lidské hygieny, tak 

sloţku společenskou – spotřebitel vyţaduje, aby kosmetické přípravky měly náleţitou kvalitu, 

neškodily zdraví, obsahovaly přírodní sloţky, apod. Při ţádné marketingové úvaze od sebe 

nelze tyto dvě stránky oddělovat. 

 Potřeby vrozené a získané 

Další moţné rozdělení potřeb uvádějí Schiffman a Kanuk: podle nich se potřeby kaţdého 

jedince dělí na potřeby vrozené a získané. Vrozené potřeby jsou fyziologické a zahrnují 

potřebu jídla, vody, vzduchu, oblečení, apod. Tyto potřeby jsou pro svou nezbytnost 

označovány jako potřeby primární. Naopak získané potřeby souvisí s naší kulturou a 

prostředím, ve kterém ţijeme. Patří zde např. pocit sebeúcty, prestiţe, citu, moci či vzdělání. 

Protoţe získané potřeby jsou většinou psychologické, označujeme je jako sekundární potřeby. 

            8  
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3.4.2.  Motivace a motiv 

Motivace: je to psychické dění, které reguluje vztah člověka k jeho prostředí. Výchozí 

motivační stav můţeme chápat jako potřebu. A cílem je tuto potřebu uspokojit.  2  

Motiv: vyjadřuje obsah tohoto uspokojení.      2  

Paul Smith popisuje motivaci jako: „snahu uspokojit potřebu. Některé motivy jsou 

společensky naučené, jiné jsou instinktivní. Sigmund Freud tvrdil, že člověka motivují vědomé 

a nevědomé síly. Řada motivů je nevědomých, ale fungují tak, že ovlivňují naše každodenní 

chování při nákupu.“ (2000, str. 92). 

Motivaci lze dále dělit na pozitivní  a negativní, podle toho, zda pociťujeme hnací sílu 

směrem k určitému objektu nebo stavu nebo směrem od nějakého objektu nebo stavu. 

Pozitivní motivací můţe být to, je-li člověk nucen k návštěvě restaurace, aby uspokojil svůj 

pocit hladu. Negativní motivací je strach z letadla, do kterého člověk nenastoupí, aby 

uspokojil svou potřebu bezpečí. Pozitivní síly můţeme nazvat určitými přáními a tuţbami, 

negativní síly naopak strachem a nechutí. Pozitivní i negativní motivace jsou však shodné 

v tom, ţe spouštějí a podporují lidské chování.      8  

Obr. 3.2. Motivační proces 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 35  

3.4.3. Image 

Jak tvrdí Bártová, Bárta a Koudelka je image „symbolický obraz výrobku ve vědomí 

spotřebitele, na jehož tvorbě se významně podílejí sociální faktory.“ (2007, str 14). 

Potřeba 

Uspokojení potřeby 

     Pohnutka 

Přání=vyslovená 

pohnutka 

    Cíl 
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Pro orientaci spotřebitele na trhu můţe hrát image důleţitou roli, protoţe zprostředkovává 

spotřebiteli – někdy zkresleně – informace o schopnostech výrobků uspokojovat jeho potřeby.

            2  

 Tři stránky image 

Image vychází z postojů, a proto u ní lze sledovat tři stránky 2 : 

a) kognitivní – znalost produktu a její rozumové zpracování 

b) afektivní – emocionální prvky, které se váţou ke značce 

c) konativní – tendence k chování, koupi, uţívání, apod. 

 Testování image 

Image je dlouhodobou záleţitostí, a proto je třeba u ní testovat 2 : 

a) tradici – do jaké míry je ve značce obsaţena tradice, jak je vnímána a jakou má 

tendenci, 

b) očekávání – co se od dané značky očekává do budoucna, jakou je zárukou pro další 

výrobky, 

c) homogenita – jak obraz jednotlivých výrobků ovlivňuje image značky. 

 3.5. Nákupní chování 

Schiffman a Kanuk ho definují jako chování, „kterým se spotřebitelé projevují při 

hledání, nakupování, užívání, hodnocení a nakládání s výrobky a službami, od nichž očekávají 

uspokojení svých potřeb.“ (2004, str. 14). 

Jana Boučková tvrdí, ţe: „Kupním chováním rozumíme takové chování jedinců či 

institucí, které se váže k získávání, užívání a odkládání produktů.“ (2003, str. 91). 

3.5.1. Definice rozhodovacího procesu spotřebitele 

Rozhodování začíná zjištěním určitého problému, který můţe vyřešit trţní nabídka, 

následuje zkoumání moţností, získávání informací a hodnocení nejrůznějších variant, které 

ústí ve vlastní rozhodnutí o nákupu. Celý rozhodovací proces nákupem nebo jeho odmítnutím 

nekončí. Následuje z marketingového pohledu velmi významná fáze hodnocení výsledků 
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nákupu uţíváním produktu – tedy ponákupní chování. Tato fáze přináší odpověď na zásadní 

marketingový cíl, kterým je uspokojení potřeb zákazníků.     3  

3.5.2.  Úrovně rozhodovacího  procesu spotřebitele 

Rozhodnutí je volba moţnosti ze dvou nebo více alternativ. Aby se tedy člověk mohl 

rozhodnout, musí mít moţnost volby. 

 Tři úrovně rozhodování spotřebitele      8  

Kaţdá situace, o které spotřebitel rozhoduje vyţaduje jiný stupeň vyhledávání informací. 

Podle míry úsilí, které spotřebitel vynakládá při daném nákupu, rozlišujeme 3 úrovně 

rozhodování spotřebitele: 

a) extenzivní řešení problému 

Při tomto rozhodování potřebuje spotřebitel velké mnoţství informací, aby si mohl 

vytvořit účinná měřítka, na základě kterých bude dané značky posuzovat. Zároveň potřebuje 

spotřebitel také mnoho informací o kaţdé značce zvlášť. 

b) limitované řešení problému 

Spotřebitel si vytvoří základní kritéria, podle kterých bude hodnotit produkty a různé 

značky v této kategorii. Ještě však nemá plně stanovené preference ohledně vybrané skupiny 

značek. Spotřebitel se tedy snaţí získat doplňující informace o značkách, aby si mohl snáze 

vybrat. 

c) rutinní odezva 

Na této úrovni mají spotřebitelé zkušenosti s danou kategorií produktů a také mají kritéria, 

na základě kterých hodnotí značky. Spotřebitel můţe zjišťovat malé mnoţství doplňujících 

informací, aby si ověřil, co uţ o dané značce ví. 

3.5.3. Pohledy na rozhodovací proces spotřebitele 

 Ekonomický pohled 

V teoretické ekonomice je spotřebitel často charakterizován svou schopností racionálních 

rozhodnutí. Tento model bývá často kritizován. Bývá označován za nerealistický např. 

z důvodu, ţe lidé jsou limitováni svými schopnostmi a zvyky, ţe jsou omezeni svými 
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hodnotami a cíli a rozsahem svých vědomostí. Spotřebitelé neţijí v dokonalém světě a 

nemohou maximalizovat svá rozhodnutí vzhledem k ekonomickým kritériím. Proto je 

ekonomický model povaţován za příliš idealistický a zjednodušující.   8  

 Pasivní pohled 

Charakterizuje spotřebitele jako submisivního vůči zájmům a propagačním snahám 

marketingových pracovníků. Z pasivního pohledu je spotřebitel vnímán jako impulzivní a 

racionální kupující, který je připraven podlehnout zájmů marketérů. Zásadní omezení tohoto 

pohledu vyplývá z neschopnosti uznat, ţe spotřebitel můţe hrát v nákupních situacích 

rovnocennou nebo přímo dominantní roli.        8  

 Kognitivní pohled 

Spotřebitel je chápán jako přemýšlivý řešitel problémů, který aktivně vyhledává produkty 

a sluţby, které naplní jeho potřeby. Na spotřebitele je nazíráno jako na zpracovatele 

informací. Na základě zpracování informací si spotřebitel vytváří preference, které vedou 

k nákupnímu záměru. Kognitivní pohled tvrdí, ţe spotřebitelé při rozhodovacím procesu často 

dělají zkratkovitá rozhodnutí a mívají problém vyrovnat se s velkým mnoţstvím informací. 

Vidí spotřebitele někde mezi extrémním pohledem ekonomickým a pasivním. Spotřebitel 

nemůţe mít dokonalé informace a vědomosti o produktech, nemůţe tedy učinit dokonalé 

rozhodnutí. Přesto však aktivně hledá informace a snaţí se udělat uspokojující rozhodnutí. 

            8  

 Emotivní pohled 

Pocity a emoce mají na nákup velký vliv. Kaţdý z nás spojuje pocity a emoce - radost, 

strach, lásku, naději, fantazii, apod. -  s určitými nákupy nebo věcmi. Některé nákupy proto 

mohou být velmi impulzivní.         8  
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4 METODIKA VÝZKUMU 

Existují dvě etapy marketingového výzkumu  - etapa přípravná a etapa realizační. 

4.1. Přípravná etapa 

Přípravná etapa marketingového výzkumu se zabývá definováním cíle výzkumu, určením 

a formulací hypotéz, metodou výzkumu, technikou výběru vzorku respondentů, časovým 

harmonogramem a rozpočtem výzkumu. Jedná se tedy o souhrn činností, které předchází 

samotné realizaci výzkumu. 

Tato fáze výzkumu je velmi důleţitá, protoţe nebude-li dobře stanoven cíl výzkumu  

a formulovány hypotézy, můţe dojít v realizační fázi k získání zkreslených informací. 

Přípravné etapě je proto třeba věnovat maximální pozornost. 

4.1.1. Definování hlavních překážek a  trendů v nákupu kosmetiky 

Biokosmetika je v současné době nejvíce známá mezi spotřebiteli vyznávajícími zdravý 

ţivotní styl a ekologii. I kdyţ se její spotřeba neustále zvyšuje, stále se nejedná o masovou 

záleţitost. 

 Jako hlavní překáţky v nákupu biokosmetiky vidím: 

a) málo prodejních míst, 

b) vyšší cenu biokosmetiky, 

c) nedostatečnou informovanost. 

 Mezi hlavní trendy ovlivňující spotřebu biokosmetiky v ČR patří: 

a) preference kosmetiky střední cenové třídy 

Ačkoliv se čeští spotřebitelé kosmetiky začínají více zaměřovat na kvalitu, stále převládá 

orientace na kosmetiku střední cenové třídy, tj. kosmetiku běţně dostupnou ve všech 

drogeriích, supermarketech, apod. Jedná se o značky jako Nivea, Fa, Garnier, Dermacol, 

L´Oréal, apod. Hlavním rysem těchto značek je všeobecná známost a přiměřená cena. 

b) velká ovlivnitelnost reklamou a propagací 

Tento trend hraje také velmi důleţitou roli. Většina výše zmíněných značek kosmetiky má 

velmi propracovanou reklamu, jsou všeobecně známé a lidé po nich často při nákupu sáhnou 
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díky reklamě v televizi a dobré propagaci. Biokosmetika není ještě mezi lidmi tolik známá, a 

proto je třeba zvyšovat povědomí a informovanost spotřebitelů o biokosmetice. 

c) nákup kosmetiky v supermarketech, hypermarketech a sítích drogerií 

Jak jiţ bylo výše zmíněno, na těchto nákupních místech je moţno nalézt všechny známé 

běţné značky kosmetiky, ale biokosmetika se zde vyskytuje v mnohem menším mnoţství. 

Výjimku tvoří dm drogerie, která klade důraz na neustále se rozšiřující řady biokosmetiky.  

d) zdravý ţivotní styl, ekologie, návrat k přírodě 

Zde bych zařadila všechny trendy, které se týkají zdravého ţivota a ekologického myšlení, 

které momentálně v naší společnosti probíhají. 

Patří zde jak třídění odpadu, pouţívání bio energií, ekologických čističů a spotřebičů 

šetřících energii v domácnosti, tak pěstování vlastního ovoce, zeleniny a bylinek, alternativní 

medicína a nákup biopotravin a biokosmetiky.  

Domnívám se, ţe všechny tyto trendy spolu navzájem souvisí. Pokud člověk smýšlí 

ekologicky, třídí odpad a pouţívá šetrné domácí elektrospotřebiče, velmi pravděpodobně se 

také bude zajímat o to, zda byly potraviny, které jí, vypěstovány ekologicky a bez přidaných 

umělých látek, barviv, hnojiv, apod. A tím se dostávám ke konzumaci biopotravin zmíněných 

níţe. 

e) konzumace biopotravin 

Nákup biopotravin je trend trvající jiţ několik let, který stále nabírá na intenzitě. A ruku 

v ruce s ním jde také preference přírodní a ekologické biokosmetiky. 

4.1.2. Definování problému a cíle výzkumu 

Z kapitoly 4.1.1 jasně vyplývají hlavní trendy nákupu kosmetiky v ČR a s tím související 

problémy při výrobě, propagaci a distribuci biokosmetiky. Aby byl prodej biokosmetiky 

úspěšný, je třeba brát všechny tyto trendy v úvahu. Pomocí primárního výzkumu chci zjistit, 

do jaké míry tyto trendy ovlivňují nákup biokosmetiky.  

Hlavním cílem primárního výzkumu bude stanovení přesnějších preferencí spotřebitelů 

biokosmetiky a spotřebitelů, kteří biokosmetiku znají, ale z určitých důvodů ji nepouţívají. 

Na základě těchto preferencí bude moţno stanovit účinná doporučení výrobcům a prodejcům 

biokosmetiky, jak mají přizpůsobit prodej, nabídku a propagaci biokosmetiky tak, aby byla 

biokosmetika konkurenceschopná a dokázala zaujmout spotřebitele.  
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4.1.3. Stanovení hypotéz 

Na základě výše zmíněných preferencí a stanovení cíle primárního výzkumu formuluji 

následující hypotézy: 

1. Nejčastěji získaly respondentky informace o biokosmetice z internetu. 

2. Jako nejdůleţitější faktor vidí respondentky při nákupu biokosmetiky cenu a 

kvalitu. 

3. Více neţ 1/4 respondentek má nedostatek informací o biokosmetice. 

4. Více neţ polovina respondentek, které pouţívají biokosmetiku, nakupují také 

biopotraviny. 

4.1.4 Zdroje a typy dat 

Ve svém marketingovém výzkumu pracuji jak s primárními, tak se sekundárními daty. 

Primární data budu získávat pomocí odpovědí respondentů na dotazník, o jehoţ vyplnění je 

poţádám. Sběr dat provedu z velké části u studentek EkF VŠB-TU Ostrava a on-line dotazník 

vyvěsím také na několika webech zaměřujících se na zdravou výţivu,přírodní kosmetiku a 

bio, které navštěvuji. Díky tomu si zajistím dostatečný počet respondetek, které biokosmetiku 

pouţívají. 

Sekundární data jsem získala především prostřednictvím internetu, a to z webových 

stránek samotných výrobců biokosmetiky, e-shopů zaměřených na biokosmetiku a webových 

stránek zaměřených na zdravý ţivotní styl a bio. Kromě toho jsem sekundární data získávala 

na samotných prodejních místech biokosmetiky, kde jsem sbírala informace o umístění 

biokosmetiky, reklamních akcích a informacích na obalech výrobků. 

4.1.5.  Struktura vzorku respondentů 

 Předpokládané uţivatelky biokosmetiky 

Základní soubor tvoří ţeny, které si biokosmetiku kupují nebo ji alespoň znají.  

V  kapitole 2.2.6 v odstavci o Genderu podrobně vysvětluji, proč jsem si jako cílovou 

skupinu pro primární výzkum vybrala ţeny.  

Předpokládaný nejčastější věk respondentek jsem stanovila na základě toho, v jakém věku 

ţeny v největší míře nakupují kosmetiku, resp. biokosmetiku. Vycházela jsem z myšlenky, ţe 
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ţeny mladší 17 let nebudou mít ještě tolik finančních prostředků k nákupu biokosmetiky a 

budou-li v mladším věku kosmetiku nakupovat, nebudou preferovat draţší biokosmetiku. 

Horní věkovou hranici jsem stanovila po poradě s několika znalci z oboru kosmetiky. Ţeny 

kupují kosmetiku samozřejmě i nad 55 let věku, ale zde je jiţ vysoké zaměření na kosmetiku 

niţší cenové skupiny nebo naopak na luxusní anti-ageing kosmetiku.  U ţen nad 55 let věku je 

také niţší  povědomí o bio a celkově niţší ochota zkoušet nové věci. Samozřejmě existují 

výjimky, ale ţeny mezi 17 – 55 lety jsou skupinou, u které bude nejvyšší pravděpodobnost, ţe 

budou biokosmetiku alespoň znát, i kdyţ ji nebudou pouţívat. 

 Výběrový soubor 

Výběrový soubor tvoří 100 respondentů.  

Aby byl primární výzkum účelný a mohly být po analýze výsledku výzkumu stanoveny 

vhodná doporučení, určuji, ţe minimální počet ţen, které biokosmetiku pouţívají, by měl být 

2/3 z celkového počtu dotázaných ţen. 

4.1.6. Způsob sběru dat 

Pro získání primárních informací jsem zvolila způsob dotazníkového šetření. 

 Tvorba dotazníku 

Dotazník má 19 otázek, z toho: 

 2 otázky filtrační 

 1 baterii s 5 faktory 

 3 otázky identifikační na konci dotazníku 

 Pilotáţ 

Abych se přesvědčila, ţe byl dotazník správně sestaven a je srozumitelný, předloţila jsem 

ho v rámci pilotáţe (předvýzkumu) 10 respondentům, které jsem poţádala o vyplnění  a 

zhodnocení toho, zda dotazníku rozumí a je  jim vše jasné. 

4.1.7. Harmonogram činností 

1) Definování problému       27. - 30.11. 2008 

2) Definování cíle výzkumu      2.12. - 3. 12. 2008 
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3) Sestavení plánu výzkumu       7.12. - 12. 2. 2009 

4) Realizační fáze – sběr dat      20.2. - 30.3. 2009 

5) Analýza výsledků výzkumu      1.4. – 20.4. 2009 

6) Návrhy a doporučení      23.4. – 26.4. 2009 
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5 ANALÝZA PREFERENCÍ SPOTŘEBITELŮ BIOKOSMETIKY 

V této kapitole se zabývám výsledky primárního výzkumu, jejich analýzou  

a zhodnocením.  

V rámci primárního výzkumu bylo dotazováno 100 ţen. 73 ţen, tedy skoro 3/4 

respondentek pouţívá biokosmetiku, 27 ţen ji nepouţívá. 

Nejvíce byla zastoupena věková kategorie „21-35 let“ – do této kategorie se zařadilo 78 

ţen. Nejméně početná byla naopak kategorie „více neţ 55 let“, do které se zařadila pouze 

jedna repondentka. 

5.1 Vyhodnocení filtračních otázek   

5.1.1. Kolik žen zná biokosmetiku 

První otázka dotazníku na to, zda ţeny znají biokosmetiku, byla filtrační a musela být 

zodpovězena kladně, aby ţena patřila do poţadovaného vzorku respondentů a mohla 

pokračovat dále ve vyplňování dotazníku. Všechny respondentky tedy znají biokosmetiku. 

5.1.2. Kolik žen používá biokosmetiku 

Tato otázka byla jednou ze stěţejních otázek primárního výzkumu. V kapitole 4.1.5. jsem 

si stanovila, ţe minimální počet ţen, které pouţívají biokosmetiku by měl být 2/3 z celkové 

počtu respondentek. Tento předpoklad jsem splnila, protoţe biokosmetiku pouţívá 73 ţen. 27 

ţen naopak biokosmetiku nepouţívá (viz Příloha č. 2) 

 V rozdělení podle věkové struktury (viz Příloha č. 3) nejsou příliš velké rozdíly – 

v kaţdé věkové skupině, většina ţen biokosmetiku zná. Nebudu-li uvaţovat poslední věkovou 

skupinu „nad 55 let“, kam se zařadila jen jedna respondentka, která biokosmetiku pouţívá, 

nejvíce ţen pouţívá biokosmetiku ve věkové skupině „36-45 let“ kde kladně odpovědělo  

83 % ţen a ve věkových skupinách „méně neţ 20 let“ a „46-55 let“, kde biokosmetiku 

pouţívá 80 % ţen. Tímto se úplně nepotvrzuje má domněnka, ţe biokosmetiku budou 

pouţívat především ţeny mladšího věku. Největší počet ţen pouţívajících biokosmetiku je ve 

věkové skupině „36-45 let“, coţ ukazuje, ţe je třeba si uvědomit, ţe tyto ţeny tvoří důleţitou 

část spotřebitelů a uzpůsobit jim nabídku, sortiment i reklamu biokosmetiky. 
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Z vyhodnocení podle vzdělání respondentek jsem došla k očekávanému výsledku. Nejvíce 

respondentek, které pouţívají biokosmetiku uvedly jako nejvyšší dokončené vzdělání VOŠ 

se 100 % a VŠ s 92 %. Stupeň dosaţeného vzdělání hraje tedy roli v nákupu biokosmetiky. 

Ţeny s vysokoškolským vzděláním preferují kvalitu a přírodní kosmetiku více, neţ ţeny 

s niţším vzděláním.  

Graf 5.1. Počet ţen, které pouţívají biokosmetiku (podle vzdělání) 

 

5.2 Vyhodnocení otázek pro uţivatelky biokosmetiky 

Tato část dotazníku byla určena ţenám, které biokosmetiku pouţívají. Zaměřila jsem se 

především na to, co je pro ţeny důvodem pouţívat biokosmetiku, kde ji nejčastěji nakupují, 

jaké značky biokosmetiky pouţívají a co pro ně hraje největší roli v nákupu biokosmetiky. 

5.2.1. Jak často ženy používají biokosmetiku 

Graf 5.2. znázorňuje,  ţe 52 % pouţívá biokosmetiku pravidelně kaţdý den. Z tohoto 

výsledku vyplývá, ţe pokud ţeny biokosmetiku pouţívají a jsou s ní spokojeny, tak jí 

pravděpodobně nahradí většinu produktů běţné kosmetiky, které kaţdodenně pouţívají.  

To je velmi důleţité zjištění především pro výrobce biokosmetiky. Pokud ţena pouţívá 

biokosmetiku z důvodu jejího přírodního původu a ochrany ţivotního prostředí, bude 

samozřejmě chtít, aby bio byla většina kosmetických produktů, které pouţívá. Výrobci 

biokosmetiky by proto měli nabízet kompletní sortiment kosmetických produktů, od péče o 

tělo a obličej, přes deodoranty po dekorativní kosmetiku (řasenky, líčidla, atd.). Častým 

problémem sortimentu biokosmetických značek je právě jejich nedostatečná šířka sortimentu. 
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Je účelné zavést nové řady výrobků tak, aby výrobci vyhověli potřebám spotřebitelů 

biokosmetiky. 

Graf 5.2. Jak často ţeny pouţívají biokosmetiku 

 

5.2.2. Důvody, proč ženy používají biokosmetiku 

Graf 5.3. Důvody, proč ţeny pouţívají biokosmetiku 

 

 

V této otázce mohly ţeny zvolit více moţných odpovědí. Jako nejčastější odpověď se 

objevovalo, ţe biokosmetika „obsahuje čistě přírodní látky“ – tuto odpověď zvolilo 85 % 

ţen. Přírodní a ekologický původ látek je opravdu jeden z nejdůleţitějších důvodů, proč 

spotřebitelé biokosmetiku kupují. 73 % ţen uvedlo jako druhý nejčastější důvod, ţe jsou 

spokojeny s účinky biokosmetiky. Právě kvalita biokosmetiky je tedy pro výrobce  
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a prodejce zárukou, ţe si ji spotřebitelé koupí znovu. Výrobci by tedy měli neustále pracovat 

na kvalitě výrobků biokosmetiky, dodrţovat přísné standardy a vyuţívat šetrné technologie. 

Více, neţ polovina ţen uvedla jako důvod pouţívání biokosmetiky to, ţe není testována 

na zvířatech. To je jeden z hlavních etických standardů biokosmetiky a aby jakákoli 

biokosmetika mohla dostat certifikát, musí splňovat právě kritérium netestování na zvířatech. 

Pro ekologicky smýšlející spotřebitele je právě netestování na zvířatech velmi důleţitým 

kritériem pro to, jakou kosmetiku si zakoupí. 

Jiné důvody zmínily v této otázce 4 % ţen. Zmiňují zde dvakrát to, ţe biokosmetika voní 

přírodou a ne chemií, a dalším důvodem bylo to, ţe je respondentce blízká ţivotní filosofie 

návratu k přírodě a ekologickému smýšlení. Právě na základě poslední odpovědi se potvrzuje 

můj názor z kapitoly 4.1.1., ţe ekologické smýšlení, návrat k přírodě a její ochrana úzce 

souvisí se spotřebou biokosmetiky. 

5.2.3. Místa, kde ženy nakupují biokosmetiku 

Graf 5.4. Místa, kde ţeny nakupují biokosmetiku 

 

Také v této otázce v dotazníku mohly ţeny označit více moţných odpovědí. 

Z vyhodnocení této otázky vyplývá, ţe nejčastějším místem, kde ţeny nakupují biokosmetiku 

jsou „kamenné obchody zdravé výţivy a přírodní kosmetiky“, které jako odpověď zvolilo  

81 % respondentek. Další dvě moţnosti nákupu ve specializovaných e-shopech a v drogeriích 

zvolila podobně vţdy zhruba polovina ţen. 

Kamenné obchůdky zdravé výţivy a přírodní kosmetiky jsou tedy nejvhodnějším místem, 

kde by měli výrobci biokosmetiky umístit své výrobky. I kdyţ moţnost nákupu v e-shopu 
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zvolilo 48 % ţen, není to dostatečný počet na to, aby se nabídka a prodej biokosmetiky 

soustředil primárně v internetových obchodech.  

3% ţen zvolilo moţnost „jinde“. Jako místa nákupu biokosmetiky uvedly osobní 

prodejce a kosmetické poradce. 

Pokud se zaměřím na rozdílnosti v odpovědích v závislosti na věku respondentek, 

moţnost „v obchodech zdravé výţivy a přírodní kosmetiky“ zvolily všechny ţeny z kategorií 

„46-55 let“ a „55 let a více“, viz Příloha č. 4. Moţnost nákupu v drogeriích zvolilo jako 

moţnost 75 % ţen mladších 20 let. Drogerie je pro takto mladé ţeny nejtypičtějším místem 

k nákupu veškeré kosmetiky – ať uţ běţné nebo bio. To je jeden z důvodů, proč je třeba 

zvýšit nabídku biokosmetiky právě v drogeriích. 

5.2.4. Dostatečnost nabídky biokosmetiky v kamenných 

obchodech 

Graf 5.5. Je nabídka biokosmetiky v kamenných obchodech dostatečná? 

 

Zhodnocení této otázky potvrzuje předpoklady, které jsem si stanovila ve své práci. 58 % 

respondentek hodnotí nabídku biokosmetiky v kamenných obchodech jako nedostatečnou a 

pouze 18 % ţen si myslí, ţe je nabídka dostačující. 

Tomuto zjištění by měli výrobci biokosmetiky přikládat velkou váhu. Jak vyplynulo 

ze zhodnocení předchozí otázky v kapitole 5.2.3., většina ţen nakupuje biokosmetiku 

v kamenných obchodech a drogeriích. Pokud chtějí výrobci biokosmetiky zvýšit své trţby, 

měli by zvýšit také nabídku biokosmetiky v těchto prodejních místech. Důleţité je si 
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uvědomit, ţe mnoho ţen sice nakupuje biokosmetiku prostřednictvím e-shopů, ale jedná se 

většinou o pravidelné zákaznice. Jestliţe výrobci biokosmetiky mají v úmyslu získat nové 

spotřebitele, povede se jim to nejlépe rozšířením nabídky svých produktů v kamenných 

obchodech. Zde ţeny nejčastěji nakupují kosmetiku a seznamují se s novými produkty. 

5.2.5. Značky biokosmetiky, které ženy používají 

Graf 5.6. Nejčastější značky biokosmetiky, které ţeny pouţívají 

 

V Grafu 5.6. uvádím nejčastější značky biokosmetiky, které ţeny zmínily. Vyhodnocení 

této otázky je poměrně obtíţné, protoţe při kontrole odpovědí jsem zjistila, ţe mnoho ţen zde 

uvádělo značky, které vůbec biokosmetikou nejsou. 

 Je to důleţité zjištění, protoţe poukazuje na to, ţe ţeny nemají jasno v tom, co je 

vlastně biokosmetika. To by mělo být důvodem k tomu, aby výrobci biokosmetiky 

informovali zákazníky více o svém zboţí, aby si spotřebitelé uvědomili, v čem spočívá 

podstata biokosmetiky a její jedinečnost a nezaměňovali ji s běţnými značkami. To, ţe ţeny 

jmenovaly jako biokosmetiku běţné značky, ukazuje také na to, ţe marketingová snaha 

kosmetických společností označovat své výrobky jako „přírodní“, „naturel“, „s přírodními 

výtaţky“, apod. je úspěšná i přesto, ţe není pravdivá. Jako pouţívané značky biokosmetiky 

byly chybně uváděny např. Avon, Oriflame, Just, Karel Hadek, Original Atok, D´Oliva, 

L´Occitane, Manufaktura, apod. Výrobci biokosmetiky by měli pomocí reklamních akcí a 

podpory prodeje informovat spotřebitele o tom, co je opravdu biokosmetika, co je zárukou 

jejího certifikátu a ţe „přírodní výtaţek“ z výrobku ještě nedělá bioprodukt. 
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Nejčastěji pouţívanou značkou biokosmetiky je Saloos (Salus), kterou pouţívá 74 % ţen. 

Je to pro tohoto českého výrobce biokosmetiky velmi příznivé zjištění, protoţe se mu podařilo 

prosadit na českém trhu v mnoţství zahraničních značek biokosmetiky. Velký podíl na tom 

jistě také má přiznivá cena výrobků této značky. Další nejčastěji pouţívané značky 

biokosmetiky jsou  Lavera (55 %), Alverde (52 %) a Weleda (36 %). Všechny tyto značky 

jsou dostupné v dm drogerii, coţ pozitivně ovlivňuje jejich nákup spotřebiteli. Alverde je 

značkou dm drogerie a nabízí biokosmetiku za velmi příznivou cenu. Důvod, proč tyto značky 

ţeny nejčastěji kupují, vidím právě v tom, ţe jsou běţně dostupné v dm drogerii, jsou součástí 

letáků dm drogerie a cenových akcí. Na základě výše uvedeného se domnívám, ţe dostupnost 

ostatních značek biokosmetiky v drogeriích by také pozitivně ovlivnila jejich nákup. 

5.2.6. Co hraje pro ženy roli při nákupu biokosmetiky 

Graf 5.7. Co je pro ţeny důleţité u nákupu biokosmetiky  

 

 

Graf 5.7. zobrazuje ohodnocení (1 - nejvíce, 5 – nejméně) faktorů, které hrají pro ţeny 

nejdůleţitější roli v nákupu biokosmetiky. Z toho grafu je zřejmé, ţe nejlepšího bodového 

ohodnocení dosáhl faktor kvalita, který získal průměrné ohodnocení 1,53.  

Podívám-li se tyto faktory podrobněji, kvalitu na prvním místě v důleţitosti 66 % ţen 

(vize Příloha č. 6). Kvalita je opravdu nejdůleţitějším faktorem, který ovlivňuje ţeny 

v nákupu biokosmetiky, jak vyplývá i z vyhodnocení ostatních otázek. Cenu hodnotilo jako 

nejdůleţitější faktor pouze 5 % respondentek, její průměrné ohodnocení je 2,59. Na druhém  

a třetím místě v důleţitosti cenu uvádí 86 % ţen. Vzhledem k tomu, ţe biokosmetika je často 
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draţší, neţ běţná kosmetika, je tento výsledek opět dokladem toho, ţe kvalita je pro 

spotřebitele důleţitá a jsou ochotni si za ni připlatit. Cena pro ně hraje roli, ale není 

nejdůleţitějším faktorem při nákupu. Poměrně důleţitou roli hraje pro ţeny dostupnost 

biokosmetiky v kamenných obchodech – na 2. a 3. místě v důleţitosti ji uvedlo 69 % ţen. 

Jako nedůleţitý faktor se jeví rada lékaře a lékárníka, které přikládá nejmenší důleţitost  

27 % ţen, jeho průměrné ohodnocení je 3,34. Naopak doporučení známých označilo 

faktorem důleţitosti 2 36 % ţen. 

Pro výrobce biokosmetiky z toho vyplývá, ţe společně s vysokou kvalitou je nejvyšší 

zárukou dobré prodejnosti biokosmetiky také její dostupnost v kamenných obchodech  

a spokojenost stávajících zákazníků, kteří ji poté doporučí dále. 

5.3 Vyhodnocení části dotazníku určeného všem respondentkám 

V této části dotazníku jsem vyhodnocovala vztah ţen k biokosmetice, biopotravinám 

ekologii a jejich nákupní zvyklosti. 

5.3.1. Odkud ženy získaly informace o biokosmetice 

Graf 5.8. Odkud ţeny získaly informace o biokosmetice 

 

Cílem této otázky bylo zjistit, jaké jsou nejčastější informační zdroje, z kterých získávají 

ţeny informace o biokosmetice. Největší počet ţen získalo informace o biokosmetice 

z internetu, jako zdroj informací jej uvedlo 73 % ţen. Druhým největším zdrojem informací 

jsou přátelé a známí, které zmínilo 55 % respondentek. 45 % dotazovaných získalo 

informace z novin a časopisů. 
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Vzhledem k tomu, ţe internet je stěţejní informační zdroj o biokosmetice, doporučuji 

výrobcům a prodejcům biokosmetiky nadále shromaţďovat většinu informací na internetu – 

ať na webových stránkách své společnosti nebo v internetových obchodech. Webové stránky 

společnosti by měly seznámit návštěvníky s tím, o jakou značku se jedná, jaká je její filosofie 

a drţitelem jakých certifikátů je. Základem by mělo být informovat návštěvníky ve stručnosti 

o tom, co je to biokosmetika, v čem spočívá její jedinečná kvalita, jak ji rozlišit od běţné 

kosmetiky, jaké výhody v pouţívání poskytuje. Tak se samotné stránky webové společnosti 

stanou relevantní informační základnou, ze které budou moci spotřebitelé i potencionální 

zákazníci čerpat informace. 

5.3.2. Co ženy odrazuje od nákupu biokosmetiky 

Pomocí této otázky jsem stanovila, co nejvíce odrazuje ţeny od nákupu biokosmetiky 

nebo jim na ní vadí. Na tuto otázku odpovídaly jak ţeny, které biokosmetiku pouţívají, tak ty, 

které ji nepouţívají. 

Graf 5.9. Co ţeny odrazuje od nákupu biokosmetiky 

 

Ze 100 dotazovaných respondetek  zvolilo 73 % vysokou cenu jako hlavní faktor, který 

je odrazuje nebo jim vadí při nákupu biokosmetiky. 43 % ţen vadí špatná dostupnost 

v kamenných obchodech a 24 % ţen odrazuje od nákupu  nedostatek informací o 

biokosmetice. 

Vyšší cena biokosmetiky je opravdu jeden z hlavních faktorů, který ţeny odrazuje od 

nákupu biokosmetiky. Vyšší cena je však dána náročnějším zpracováním, speciálními 

technologiemi, kvalitními výchozími surovinami, apod. Avšak i v biokosmetice existuje 
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stejně jako u běţné kosmetiky značky různých cenových skupin, z kterých si vybere kaţdý 

spotřebitel. Např. značky Alverde, Saloos nebo Nobilis Tilia se svou cenou řadí k produktům 

běţných značek, ale přesto jsou bio. 

5.3.3. Značky biokosmetiky, které ženy znají 

Graf 5.10. Značky biokosmetiky, které ţeny znají 

 

Mezi nejznámější značky biokosmetiky patří Lavera, kterou zná 72 % ţen ze celkového 

počtu respondentek, Saloos (Salus), který poznalo 70 % ţen, Weleda, kterou označilo 66 % 

ţen a Alverde s 62 %. Nejméně známou značku je biokosmetika Alva, kterou zná 23 %  

respondentek. 6% ţen uvedlo, ţe nezná ţádnou značku uvedou v grafu 5.10. 

Zhodnocení této otázky je podobné jako u otázky „Které značky biokosmetiky ţeny 

pouţívají“. Opět zde vychází jako nejčastěji označované značky Lavera, Saloos, Weleda a 

Alverde. Jak jsem jiţ zmínila v kapitole 5.2.4. jedním z důvodu znalosti těchto značek je 

jejich dobrá dostupnost v dm drogerii a u značek Saloos a Alverde také jejich příznivá cena. 

5.3.4. Jak by ženy ovlivnila větší nabídka a dostupnost 

biokosmetiky v kamenných obchodech při jejím nákupu 

Vyhodnocením této otázky jsem chtěla zjistit, zda by ţeny pozitivně ovlivnila větší  

nabídka biokosmetiky v kamenných obchodech v jejím nákupu.  
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Jak znázorňuje graf 5.11., 63 % ţen by větší nabídka biokosmetiky v kamenných 

obchodech ovlivnila v jejím nákupu, naopak 1/4 ţen o tom nepřemýšlela a 12 % ţen si 

myslí, ţe by je větší dostupnost biokosmetiky nijak neovlivnila při jejím nákupu. 

Graf 5.11. Jak by ţeny ovlivnila větší nabídka a dostupnost biokosmetiky 

v kamenných ochodech při jejím nákupu 

 

Jako nejčastější důvod, proč by ţeny větší nabídka biokosmetiky neovlivnila v jejím 

nákupu byly nejčastěji uváděny důvody, ţe ţeny nakupují své oblíbené osvědčené značky, 

nakupují biokosmetiku na internetu a vybírají si podle informací z internetových zdrojů, 

neovlivňuje je větší nabídka, ale kvalita a reference a v neposlední řadě také to, ţe kupují 

běţnou kosmetiku a nechystají se na tom nic měnit. 

Jak však ukazuje graf 5.11,. téměř 2/3 ţen by větší dostupnost biokosmetiky v kamenných 

obchodech pozitivně ovlivnila v jejím nákupu. To by měl být impuls výrobcům a prodejcům 

biokosmetiky k tomu, aby zde začali své zboţí ve větší míře nabízet. 

5.3.5. Místa, kde ženy nakupují jak běžnou, tak biokosmetiku 

Více neţ 1/2 ţen nakupuje kosmetiku jak v e-shopech, tak v kamenných obchodech.  

40 % ţen nakupuje kosmetiku pouze v kamenných obchodech a 9 % respondentek ji kupuje 

v pouze v e-shopech. 

I z vyhodnocení této otázky vyplývá, ţe je třeba, aby se prodej biokosmetiky více 

soustředil do kamenných obchodů a drogerií. Domnívám se, ţe to je jedna z nejlepších 

strategií, jak biokosmetiku přiblíţit více běţným spotřebitelům, jak je s ní seznámit a docílit 

toho, ţe biokosmetika bude zcela běţnou součástí jejich ţivota. Velmi výhodně je 
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soustřeďovat prodej především do obchodů zdravé výţivy a biopotravin a do drogerií. Prodej 

v drogeriích je výhodný především v tom, ţe biokosmetika je nabízená v letácích,stává se 

součástí nejrůznějších cenových akcí a zvýhodnění (např. dny „bio“ v dm drogerii), apod. 

Graf 5.12 Kde ţeny nakupují kosmetiku (běţnou i biokosmetiku) 

 

5.3.6. Informovanost žen o biokosmetice 

Pomocí této otázky jsem chtěla zjistit, zda jsou ţeny dostatečně informované o 

biokosmetice nebo zda by uvítaly více informací. V tom případě mě zajímalo z jakých 

informačních zdrojů by rády informace čerpaly. 

63 % ţen vidí svou informovanost o biokosmetice jako dostatečnou, 37 % ţen by 

naopak uvítalo více informací (viz Příloha č. 5). 

Graf 5.13. Odkud ţeny chtějí získat informace o biokosmetice 
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V grafu 5.13 je zobrazeno jaké procento z celkového počtu 37 ţen, které nemají dostatek 

informací o biokosmetice by uvítalo informace v jmenovaných informačních zdrojích. 

Největší počet ţen by uvítalo více informací v drogeriích a obchodech – tento informační 

zdroj zmínilo 41 % ţen. To potvrzuje závěry z dřívějších otázek v dotazníku, a to ţe je třeba 

zaměřit prodej biokosmetiky právě do kamenných obchodů, který by byly pro ţeny také 

vhodným informačním zdrojem. 35 % respondentek uvedlo, ţe by uvítalo informace 

v časopisech, a to formou informačních článků, reklam a vzorků zdarma Letáky jako vhodný 

informační zdroj uvedlo 27 % ţen.  

Je třeba vzít poţadavky těchto ţen v úvahu. Jako nejefektivnější vidím to, poskytnout 

spotřebitelům informace právě v drogeriích a obchodech, kde běţně nakupují a jsou jim dobře 

k dispozici. Můţe se jednat o informační letáky u regálů s biokosmetikou, vydávání 

informačních letáků přímo drogerií, která biokosmetiku nabízí či reklamní akce a podpora 

prodeje přímo v obchodě. Mnoho ţen zmínilo také vzorky biokosmetiky zdarma – ať uţ 

v časopisech, v akcích v lékárnách nebo v drogeriích. I to je jeden ze způsobů, jak poskytnout 

spotřebitelům informace a dát jim šanci, vyzkoušet si biokosmetiku na vlastní kůţi. 

5.3.7.Vztah respondentek k biopotravinám 

Graf 5.14. Počet ţen, které kupují biopotraviny 

 

Nejčastěji volenou moţností bylo „kupuji je jen občas“, kterou zvolilo 67 %  ţen. 14 % 

respondentek se vyjádřilo, ţe kupuje biopotraviny pravidelně a 19 % ţen nekupuje 

biopotraviny vůbec.  
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Tento výsledek poukazuje na to, ţe ţeny se věnují svému zdraví a záleţí jim na kvalitě 

potravin, které konzumují. V kapitole o vyhodnocení hypotéz se budu věnovat podrobněji 

tomu, jaký je vztah mezi spotřebitelkami biokosmetiky, které nakupují biopotraviny. 

5.3.8. Respondentky a ekologie 

Graf 5.15 Počet ţen, které se zajímají o ekologický způsob ţivota 

 

Z toho grafu jasně vychází, ţe naprostá většina respondentek (98 %) se zajímá o 

ekologický způsob ţivota, který zahrnuje ochranu ţivotního prostředí, šetření energií, třídění 

odpadu, apod. Dvě ţeny, které se nezajímají o ekologický způsobe ţivota uvedly jako důvod, 

ţe to nevidí jako důleţité. 

Třídění odpadu a šetření energií můţe spotřebitelům peníze ušetřit, biokosmetika  nebo 

biopotraviny naopak stojí často více, neţ jejich běţná varianta a to můţe spotřebitele 

odrazovat. Nelze tedy říci, ţe kaţdý člověk, který třídí odpad a chová se ekologicky bude 

zároveň pouţívat biokosmetiku, ale obě věci spolu často úzce souvisejí. 

5.4. Vyhodnocení identifikačních otázek 

5.4.1. Rozdělení žen podle věkových skupin 

Z grafu 5.16 lze vyčíst, ţe největší věkovou skupinu tvoří ţeny od 21 do 35 let, do které 

se zařadilo 78 % respondentek. Myslím si, ţe to jsou také nejčastější uţivatelky 

biokosmetiky. Početnost této skupiny je dána také tím, ţe mi mnoho dotazníků vyplnily 

studenky na fakultě EkF a také návštěvnice webových stránek o zdravé výţivě a přírodní 
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kosmetice, kde jsem dotazník umístila. Tyto návštěvnice byly také spíše  ţeny mladšího věku. 

Druhou nejčastější skupinou byly ţeny mladší 20 let, dotazník jich vyplnilo 10 % 

z celkového počtu. Respondentky ve věku 36-45 let se podílí na celkovém počtu 6 % a 

věková skupina „46-55 let“ je zastoupena 5 % ţen. Dotazník vyplnila pouze jedna ţena 

starší 55 let. 

Graf 5.16. Věková struktura respondentek 

 

Na základě výsledků zhodnocení této otázky mohu konstatovat, ţe se potvrdila 

předpokládaná cílová skupina, kterou jsem si stanovila v kapitole 4.1.5.. Naprostá většina ţen 

patří do předpokládané cílové skupiny ţen ve věku od 17 do 55 let. Tuto věkovou hranici 

překračuje pouze jediná ţena, která se zařadila do věkové skupiny „více neţ 55 let“.  

Výrobcům a prodejcům biokosmetiky doporučuji zaměřit své výrobky a reklamní akce 

právě na tuto hlavní cílovou skupinu. 

5.4.2. Rozdělení žen podle vzdělání 

Nejčastější nejvyšší dosaţení respondentek byla SŠ s maturitou, kterou má 65 % 

dotazovaných ţen. Druhým nejčastějším stupněm vzdělání byla VŠ s 25 % respondentek. 

Nejméně zastoupena byla SŠ bez maturity a ZŠ, obě z těchto škol má 3 % ţen. 
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Graf 5.17. Vzdělání respondentek 

 

5.4.3. Rozdělení žen podle příjmu 

Graf 5.18. Čistý měsíční příjem respondentek 

 

Na dotazník odpovídaly odpovědělo 61 % ţen, které mají čístý příjem menší neţ 12 000 

Kč. Početnost této skupiny je ovlivněna tím, ţe velkou skupinou respondentek byly studentky 

VŠ. Do kategorie „12 000 – 20 000 Kč“ se zařadilo 24 % ţen a třetí nejpočetnější skupinou 

jsou ţeny s příjmem od 20 000 do 26 000 Kč, kterou zvolilo 8 % respondentek. 
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5.5. Vyhodnocení hypotéz 

Hypotéza 1: Nejčastěji získaly respondentky informace o biokosmetice z internetu.  

Z grafu 5.8. vyplývá,  ţe z internetu získalo informace 73 % ţen. Tím se hypotéza č.1 

potvrzuje. 

Hypotéza 2: Jako nejdůleţitější faktor vidí respondentky při nákupu biokosmetiky 

cenu a kvalitu. 

Z grafu 5.7. vyplývá, ţe kvalitu označilo jako nejdůleţitější  faktor 66 % respondentek a 

první část této hypotézy se naplnila. Cenu zvolilo jako nejdůleţitější faktor pouze  

5 % ţen a z toho důvodu se druhá část této hypotézy nepotvrdila. 

 Při vytváření této hypotézy jsem brala v úvahu to, ţe vyšší cena biokosmetiky je faktor, 

který berou ţeny v úvahu při nákupu a často je můţe od biokosmetiky odradit. Otázka, 

pomocí níţ jsem vyhodnotila tuto hypotézu, byla určena pouze ţenám, které pouţívají 

biokosmetiku a tím si také vysvětluji, ţe pro tyto ţeny nehraje cena tak důleţitou roli, jak 

jsem předpokládala. Tyto ţeny společně s vyšší cenou očekávají vysokou kvalitu a 

ekologickou nezávadnost, za které si jsou ochotné připlatit. 

Hypotéza 3: Více neţ 1/4  respondentek má nedostatek informací o biokosmetice. 

Graf 5.19. Mají ţeny dostatek informací o biokosmetice? 

Mají ženy dostatek informací o 

biokosmetice?

63%

37%
ano, mám dostatek
informací

ne,  uvítala bych více
informací 

 

Z vyhodnocení toto grafu vyplývá, ţe 37 % ţen,  tedy více neţ 1/4 respondentek, má 

nedostatek informací o biokosmetice. I v tomto případě tedy mohu konstatovat, ţe se tato 

hypotéza potvrdila. 
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Hypotéza 4:  Více neţ polovina respondentek, pouţívají biokosmetiku, nakupují také 

biopotraviny. 

V grafu 5.20. je znázorněno, ţe 68 % ţen, které pouţívají biokosmetiku, kupuje občas 

biopotraviny a 11 % ţen, které biokosmetiku pouţívají, nakupuje biopotraviny pravidelně. Na 

základě tohoto zhodnocení se hypotéza 4 potvrzuje. 

Graf 5.20. Počet ţen, které nakupují biopotraviny a pouţívají biokosmetiku 

 

5.6. Doporučení a návrhy 

V této kapitole se budu věnovat informacím získaným prostřednictvím primárního 

výzkumu. Na základě provedené analýzy a závěrů, ke kterým jsem dospěla, se pokusím 

formulovat účinné doporučení a návrhy, jak samotným výrobcům biokosmetiku, tak jejím 

prodejcům. 

Volba správného prodejního místa 

Několik otázek v dotazníku směřovalo na správnou volbu prodejního místa biokosmetiky. 

Z vyhodnocení všech těchto  otázek jasně vyplývá, ţe ţeny upřednostňují nákup biokosmetiky 

v kamenných obchodech a nabídka v těchto prodejních místech se jim zdá nedostatečná. 

Základní strategie pro výrobce a prodejce biokosmetiky je proto zvýšení nabídky 

biokosmetiky v kamenných obchodech, a to jak v drogeriích, tak ve specializovaných 

prodejnách zdravé výţivy, biopotravin a přírodní kosmetiky. To je základní předpoklad 

k tomu, aby se mohly uplatnit další návrhy uvedené níţe. 
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Reklama a podpora prodeje 

Problémem, se kterým se biokosmetika dlouhodobě potýká, je nedostatečná 

informovanost spotřebitelů. Spotřebitelé mají nedostatek informací o tom, co to vlastně 

biokosmetika je, v čem spočívá její kvalita a jedinečnost a v čem ji odlišit od tzv. „přírodní 

kosmetiky“, kterou je zahlcen celý trh s kosmetikou. Zvláště poslední zmíněný problém by 

měl zajímat všechny výrobce biokosmetiky, protoţe z mého výzkumu jasně vyplynulo, ţe je 

značné mnoţství ţen, které pouţívají běţnou kosmetiku označenou jako „přírodní“ 

v domnění, ţe je bio. 

Stěţejní částí reklamní kampaně by měly být informační letáky, které by prodejci 

biokosmetiky umístily v kamenných obchodech poblíţ regálů s biokosmetikou. Pokud 

výrobci budou  prodávat biokosmetiku v drogeriích je velmi výhodné vyuţít moţnosti 

poskytnout informace přímo v letácích vydávaných drogerií či občasných časopisech, který 

vydává např. dm drogerie.  

Kaţdému výrobci biokosmetiky doporučuji si vytvořit přehlednou a poutavou www 

prezentaci své značky. Většina ţen  získává informace o biokosmetice na internetu a je proto 

třeba zajistit, aby se na tento informační zdroj mohly spolehnout a najít relevantní informace. 

Základem webových stránek kaţdé značky by měla být stručná prezentace společnosti, 

filosofie značky, seznámení s produkty, apod. Velmi důleţité je spotřebitele seznámit s tím, 

v čem spočívá rozdíl mezi biokosmetikou a běţnou kosmetikou, často označovanou mylně 

jako „přírodní“ a je třeba vyzdvihnout přednosti biokosmetiky, popř. vysvětlit časté omyly. 

Obě výše zmíněné reklamní aktivity by neměly mít za následek zvýšení ceny. 

Další moţnou cestou, která ale bude vyţadovat větší finanční prostředky je reklama 

v časopisech, u které by byl přiloţen vzorek určitého propagovaného kosmetického výrobku. 

Pro tuto formu reklamy doporučuji zvolit časopisy o zdravém ţivotním stylu, časopisy pro 

ţeny a maminky.  

Mnoho ţen zmínilo, ţe by uvítalo moţnosti prezentace biokosmetiky v lékárně či jiném 

obchodě a vzorky zdarma. Jako problém několik ţen uvedlo to, ţe není moţné si vyzkoušet 

biokosmetiku na místě, je malé mnoţství testerů a vzorků. Na tento nedostatek je třeba se 

zaměřit, v drogeriích a ostatních obchodech zvýšit mnoţství testerů u biokosmetiky. Velmi 

efektivně na zákazníky budou působit prezentace biokosmetiky přímo v lékárně či drogerii, 

moţnost vyzkoušení výrobků a především vzorky zdarma. To je nejlepší cesta, jak 
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v zákaznicích vzbudit zájem, dát jim moţnost si biokosmetiku vyzkoušet na vlastní kůţi a 

seznámit je s jejími výhodami. 

Sortiment biokosmetiky 

Značná část značek biokosmetiky má úzce zaměřený sortiment svých výrobků a mnoho 

ţen to hodnotí negativně. Mým doporučením pro výrobce biokosmetiky proto bude rozšířit 

sortiment výrobků tak, aby odpovídal poptávce spotřebitelů. Jako důleţité vidím především 

vytvořit řadu výrobků speciálně pro ţeny se zralou pletí, protoţe ty tvoří důleţitou část 

spotřebitelek biokosmetiky. Také dekorativní kosmetika, jako jsou líčidla, řasenky, pudry, 

oční stíny, apod. je často opomíjená a proto by se na ni jednotlivé kosmetické značky měly 

více zaměřit.  
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6 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo stanovit na základě primárního výzkumu podrobnější 

preference spotřebitelů biokosmetiky. Primární výzkum jsem zaměřila pouze na ţeny, protoţe 

jsou nejčastějšími spotřebitelkami kosmetických produktů. 

Při analýze výsledků výzkumu jsem dospěla k několika stěţejním informacím. Za jedno 

z nejdůleţitějších zjištění povaţuji to, ţe mnoho spotřebitelů nemá jasno v tom, co to 

biokosmetika je a zaměňují  ji s běţnou kosmetikou. Základním předpokladem pro jakékoliv 

další rozhodnutí o výrobě, distribuci, prodeji a reklamě biokosmetiky by měla být snaha o 

zvýšení informovanosti spotřebitelů. Je třeba vytvářet kvalitní a efektivní informační zdroje, 

které poskytnou spotřebitelům dostatek relevantních informací. 

Ze zhodnocení výsledků výzkumu vyplývá, ţe ţeny nejsou spokojeny s nabídkou 

biokosmetiky v kamenných obchodech. Zlepšení dostupnosti biokosmetiky v kamenných 

obchodech společně s efektivními reklamními akcemi je hlavní předpoklad ke zvýšení prodeje 

biokosmetických produktů. Velmi důleţité jsou také aktivity podpory prodeje jako prezentace 

značek biokosmetiky, moţnost vyzkoušení výrobků na vlastní kůţi, vzorky zdarma, dostatek 

testerů v obchodech, apod. 

Jak jsem jiţ zmínila v úvodu své práce, ekologické myšlení, ochrana přírody a spotřeba 

biopotravin úzce souvisí se spotřebou biokosmetiky. Spotřebitelé, kteří ekologicky smýšlejí, 

hledají také zdravou a ekologickou variantu běţné kosmetiky. Výrobci biokosmetiky by proto 

měli klást důraz na to, aby ve své informační kampani poukázali právě na tuto provázanost. 

Je ještě dlouhá cesta k tomu, aby se biokosmetika stala známou a vyhledávanou variantou 

běţné kosmetiky, ale přesto se její obliba neustále zvyšuje. Spotřebitelé vítají, ţe mají novou 

alternativu běţné kosmetiky, která se na péči o tělo dívá jako na komplexní záleţitost a jejím 

cílem je pečovat o naše tělo zdravě a léčit nejen důsledky, ale především příčiny případných 

problémů. 

Právě dobrá zkušenost s biokosmetikou a vyřešení nejrůznějších koţních problémů je to, 

proč se spotřebitelé k biokosmetice vrací a doporučují ji dalším potencionálním zákazníkům. 

Důraz na vysokou kvalitu a pouţití přírodních surovin a šetrných technologií by měly být 

hlavní strategií, jak si výrobci biokosmetiky své stávající zákazníky udrţí a získají nové 

spotřebitele. 
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apod.  - a podobně 

atd.  - a tak dále 

BDIH - Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für 

Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und 

Körperpflegemitte, neboli Asociace německých průmyslových a 

obchodních firem z oblasti léčiv, zdravotnických potřeb, potravinových 

doplňků a osobní hygieny 

CPK  - Certifikovaná přírodní kosmetika 

č.   - číslo 

ČR   - Česká republika 

Kč   - korun českých 

KEZ  - Kontrola ekologického zemědělství 

mil.  - milion 

např.  - například 

Obr.  - obrázek 

Sb.   - sbírka 
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tis.   - tisíc 

tj.   - to je 

VOŠ  - vyšší odborná škola 

VŠ   - vysoká škola 

ZŠ   - základní škola 
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Příloha č.1.  Dotazník pro primární výzkum 

Dotazník 

 

Váţená respondentko, 

 

 jsem studentka 3. ročníku VŠB-TU Ostrava Ekonomické fakulty, obor Marketing a 

obchod. Součástí mé bakalářské práce na téma Analýza preferencí spotřebitelů na trhu 

biokosmetiky je provedení marketingového výzkumu s cílem zjistit preference spotřebitelů při 

nákupu biokosmetiky a zpracovat účinná doporučení a návrhy. 

Součástí tohoto výzkumu je dotazník, o jehoţ vyplnění si Vás dovoluji poţádat.  

Správné odpovědi v nabídce prosím barevně označte a v případě otevřených otázek 

Vás prosím o doplnění. Pokud bude v otázce moţné označit více odpovědí, budete na to 

upozorněny.  

Tento dotazník je zcela anonymní. Všechna data budou pouţita pouze pro účely mé 

bakalářské práce.  

Předem děkuji za Váš čas a ochotu při jeho vyplnění. 

 

 

1. Znáte biokosmetiku (tj. přírodní kosmetiku)? 

a) ano 

b) ne 

(v případě, ţe neznáte biokosmetiku Vám děkuji za Váš čas, ale bohuţel nepatříte do vzorku 

respondentů, kterým je určen tento dotazník) 

 

2. Pouţíváte biokosmetiku? 

a) ano 

b) ne 

(v případě, ţe biokosmetiku nepouţíváte pokračujte, prosím, otázkou č.9) 

 

3. Jak často pouţíváte biokosmetiku? 

a) 1-2x týdně 

b) 3-5x týdně 

c) pravidelně kaţdý den 

d) občas / nepravidelně 

 



 

4. Uveďte nejdůleţitější důvody, proč nakupujete přírodní biokosmetiku (můţete označit 

více odpovědí): 

a) není testována na zvířatech 

b) obsahuje čistě přírodní látky, které neškodí lidskému organismu 

c) má certifikát bio (přírodní) kosmetiky a mám jistotu, ţe její výroba musí 

splňovat mnoho náročných kvalitativních kritérií 

d) je šetrná k přírodnímu prostředí 

e) jste spokojeni s jejími účinky 

f) jiné důvody:  

 

5. Kde nakupujte přírodní kosmetiku (můţete označit více odpovědí): 

a) ve specializovaných e-shopech 

b) v kamenných obchůdcích zdravé výţivy a přírodní kosmetiky 

c) v drogeriích 

d) jinde:  

 

6. Myslíte si, ţe je nabídka biokosmetiky v kamenných obchodech dostatečná?  

a) ano 

b) ne 

c) nevím, nepřemýšlela jsem o tom 

 

7. Vypište značky biokosmetiky, které jste jiţ vyzkoušeli nebo je pouţíváte: 

 

8. Oznámkujte následující faktory podle důleţitosti, jakou pro vás hrají při nákupu 

biokosmetiky (1-nejdůleţitější, 5-nejméně důleţité): 

1 2 3 4 5 

 cena     □ □ □ □ □ 

 kvalita     □ □ □ □ □  

 dostupnost  v kamenných obchodech □ □ □ □ □  

 doporučení známých   □ □ □ □ □ 

 rada lékaře/lékárníka   □ □ □ □ □ 

 značka     □ □ □ □ □ 
 

 

 

9. Odkud jste získali informace o biokosmetice (můţete označit více odpovědí): 

a) v obchodech 

b) z televize 



 

c) z novin a časopisů 

d) z internetu 

e) od přátel a známých 

f) od lékaře nebo lékárníka 

g) z reklamních akcí výrobců biokosmetiky (letáky, reklama v médiích, podpora 

prodeje) 

h) jiné:  

 

10. Co Vás odrazuje od biokosmetiky nebo vám vadí při jejím nákupu? (můţete označit 

více odpovědí): 

a) vysoká cena 

b) špatná dostupnost v drogeriích a kamenných obchodech 

c) nedostatečná reklama 

d) nedostatek informací o biokosmetice 

e) špatná zkušenost s biokosmetikou 

f) jiný důvod:  

 

11.   Jaké níţe uvedené značky biokosmetiky znáte nebo jste o nich alespoň slyšeli 

(můţete označit více odpovědí)? 

a) Weleda 

b) Lavera 

c) Alverde 

d) Saloos (Salus) 

e) Sanoflore 

f) Urtekram 

g) Logona 

h) Nobilis Tilia 

i) Santé 

j) Alva 

k) neznám ţádnou z těchto značek 

 

12. Ovlivnila by Vás větší nabídka a dostupnost biokosmetiky v kamenných obchodech a 

drogeriích v jejím nákupu? 

a) ano 

b) ne, protoţe: 

c) nevím, nepřemýšlela jsem o tom 



 

 

13. Nakupujete kosmetiku (ať uţ běţnou nebo biokosmetiku) raději v e-shopech nebo 

kamenných obchodech? 

a) nakupuji převáţně prostřednictvím e-shopů 

b) nakupuji jak v e-shopech, tak v kamenných obchodech 

c) nakupuji pouze v kamenných obchodech 

 

14. Myslíte si, ţe máte dostatek informací o biokosmetice? Pokud ne, doplňte zdroje, 

z kterých byste informace nejraději čerpala: 

a) ano, mám dostatek informací 

b) ne,  uvítala bych více informací v:  

 

15. Kupujete biopotraviny? 

a) kupuji je jen občas 

b) kupuji je pravidelně 

c) nekupuji biopotraviny 

 

16. Zajímáte se o ekologický způsob ţivota (třídění odpadu, šetření energií, ochrana 

přírody, nákup biopotravin, pouţívání biokosmetiky, atd.)?  

a) ano, zajímám se ekologický způsob ţivota 

b) nezajímám se o ekologický způsob ţivota, protoţe, 

 

 

17. Kolik je Vám let? 

a) méně neţ 20 let 

b) 21 – 35  let 

c) 36 – 45 let 

d) 46 – 55 let 

e) více neţ 55 let 

 

18. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

a) základní 

b) střední bez maturity 

c) střední s maturitou 

d) vyšší odborné 

e) vysokoškolské 

 

19. V jaké relaci je Váš čistý měsíční příjem? 

a) méně neţ 12 000  

b) 12 000 – 20 000 

c) 20 000 – 26 000 



 

d) 26 000 – 36 000 

e) nad 36 000 

f) nemám ţádný příjem 

 

Příloha č.2 Počet ţen pouţívajících biokosmetiku 

 Graf 1 – Počet ţen pouţívajících biokosmetiku 

 

Příloha č.3 Počet ţen, které pouţívají biokosmetiku – rozdělení podle věku 

Graf 2 – Kolik ţen pouţívá biokosmetiku – rozdělení podle věku 



 

Příloha č.4 Místa, kde ţeny nakupují biokosmetiku – rozdělení podle věku 

Graf 3 – Místa, kde ţeny nakupují biokosmetiku – rozdělení podle věku 

 

Příloha č.5 Informovanost ţen o biokosmetice 

 Graf 4 – Mají ţeny dostatek informací o biokosmetice? 

 



 

Příloha č.6 Co hraje důleţitost při nákupu biokosmetiky – celkový přehled všech 

hodnot 

 Graf 5 – Co hraje důleţitost při nákupu biokosmetiky 

 



 

Příloha č.7 – Loga vybraných biokosmetických značek 

Obr. 1 – Logo značky Weleda    Obr. 2 – Logo značky Lavera 

   

   

 

Zdroj: 33       Zdroj: 22  

Obr. 3 – Logo značky Nobili Tilia  Obr. 4 - Logo značky Dr. Hauschka 

   

Zdroj: 25       Zdroj: 27  

Obr. 5 – Logo značky Ecocosmetics    Obr. 6 – Logo značky Logona 
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Obr. 7 – Logo značky Urtekram 
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