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1 Úvod 

Dochází k zahlcení spotřebního trhu velkým mnoţstvím výrobků. Kromě kvalitních 

produktů se na trh dostávají také méně kvalitní, avšak cenově výhodnější výrobky ze 

zahraničí. Problém s kvalitou mají zejména výrobky přicházející z asijských zemí. Trendu 

levných, méně kvalitních nebo dokonce nekvalitních a nebezpečných výrobků napomáhal 

fakt, ţe se lidé ohlíţeli zejména na cenu. 

V poslední době se však zákazníci více dívají jak na původ, tak na kvalitu výrobků, 

které kupují. Stále více začínají opět preferovat české produkty a poţadují po výrobcích  

a prodejcích více informací.  

Značení výrobků je dané také legislativně. Existují povinné informace, které musí být 

na výrobcích uvedeny. Jde o označení výrobce, země původu, sloţení, trvanlivost apod.  

Stále více nabývají na významu tzv. účelové značky. Jedná se o specifické grafické 

označení, které se uvádí na výrobku a značí určité vybrané parametry zboţí nebo jeho pouţití. 

Můţe vyjadřovat také charakteristické vlastnosti, zaručovat určitou úroveň kvality, sloţení 

výrobku nebo jeho původ. Pokud chtějí výrobci nabídnout svým zákazníkům něco navíc, mají 

moţnost sdělit to právě tímto označením. Vyuţití účelových značek představuje také 

konkurenční výhodu, protoţe výrobek odlišuje na trhu, kde je stále větší podobnost 

nabízeného zboţí. K tomu je však nutné, aby byli zákazníci s těmito značkami dostatečně 

seznámeni a důvěřovali jim. [20] 

V rámci své diplomové práce jsem se zaměřila právě na tato značení. Zvolila jsem si 

konkrétně oblast potravinářského průmyslu. Na tomto trhu došlo v poslední době k mnoha 

aférám, které mohly poškodit pověst celého odvětví. Jednalo se např. o hrozbu BSE, špatné 

zacházení s masem a masnými výrobky v hypermarketech, klamavé obaly, nedodrţování 

doby trvanlivosti. To vše budí ve spotřebitelích nedůvěru, a proto chtějí nějakou záruku 

kvality. V ČR existuje velké mnoţství účelových značek, které by mohly usnadnit orientaci na 

trhu potravin, ale podle mého názoru nejsou mezi veřejností příliš známé.  

Cílem této práce je zjistit povědomí spotřebitelů o účelových značkách na 

potravinářském trhu a jejich postoje. Zaměřím se na nákupní zvyklosti a faktory, které nákup 

potravin ovlivňují, a na znalost deseti vybraných účelových značek pouţívaných na 

potravinách. Bude mne také zajímat cenová citlivost k označeným výrobkům a zájem 

spotřebitelů o danou problematiku. 
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2 Teoretická východiska účelových značek a měření 

postojů ke značce 

2.1 Účelové značky 

Na trhu rozlišujeme podle sponzora značky výrobní nebo privátní. Specifickou 

skupinou značek, na které se v této práci zaměřím, jsou účelové značky. 

2.1.1 Charakteristika účelových značek 

Účelové značky můţeme definovat jako grafické symboly, které vyjadřují určité 

specifické charakteristiky produktu nebo obalu. Mohou také vyjadřovat způsob jejich 

pouţívání. Jsou umísťovány přímo na konkrétních produktech nebo na informačních 

materiálech, které k nim náleţí. Pouţívají se pro různé oblasti, jako jsou potravinářství, 

nábytek, obuv, výrobky pro plynárenství, obalové materiály apod.  

Účelové značky můţeme rozdělit také podle místa působnosti. Rozlišujeme značky 

národní, např. ryze české, které musí splňovat kritéria na státní úrovni. Stát také stanovuje 

pravidla pouţívání a kontrolní systémy. Jde např. o značky Klasa nebo Ekologicky šetrný 

výrobek, které zaručují určitou úroveň kvality výrobku. Druhou kategorií jsou značky 

mezinárodní, které jsou uplatnitelné napříč více státy. Ty můţeme dále rozdělit na značky 

evropské (EU), kde jsou stanovena kritéria uplatňující se napříč zeměmi Evropské unie (např. 

evropské označení pro biopotraviny, které je povinné pro všechny státy EU) a značky 

celosvětově uznávané (např. globální značka Fair Trade, která má za cíl podporu menších 

zemědělců a výrobců z rozvojových zemí) 

Mezi účelové značky můţeme zařadit také např. „odhazujícího panáčka“, který je 

charakteristický pro obaly. Specifickým druhem účelových značek jsou grafické symboly 

umístěné na textilu, které poskytují informace o způsobu, jakým se má s výrobkem zacházet. 

Zatímco některé účelové značky jsou zaloţené na dobrovolnosti, existuje skupina značek, 

jejíţ pouţívání je dáno zákonem. Mezi ně řadíme např. značku CE. 

Takovéto označení má zejména usnadnit spotřebitelům orientaci na trhu zboţí  

a sluţeb. Zároveň také poskytuje označeným výrobkům konkurenční výhodu. Zejména  

u dobrovolných účelových značek však hraje velmi významnou roli vnímání dané značky 

spotřebiteli a jejich důvěra v takovéto označení. [17]  
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Jde sice o specifickou formu značky, přesto je důleţité věnovat se jí, aby plnila svůj 

účel a spotřebitelé o ní věděli. Jde zejména o řízení pozice značky a zpětnou vazbu, která je 

důleţitá jak pro výrobce označených produktů, tak pro poskytovatele značky. Účelové značky 

se neustále vyvíjejí a objevují se stále nové. Pokud jde zejména o dobrovolné značky 

zaměřené na kvalitu nebo ekologičnost, je důleţité upevňovat jejich pozici na trhu a v mysli 

spotřebitelů. Jestli má taková značka usnadnit spotřebitelům orientaci na trhu výrobků  

a sluţeb a výrobcům nabídnout konkurenční výhodu před neoznačenými výrobky, musí o ní 

zákazníci vědět. Značka musí být dostatečně prezentována jak spotřebitelům, tak výrobcům  

a producentům. Mělo by být jasné, co vyjadřuje, jaké pravidla musí být dodrţována pro její 

získání a pouţívání a jaké přednosti takto označené výrobky mají.  

2.1.2 Základní členění účelových značek 

Účelové značky se týkají zejména oblasti bezpečnosti, kvality nebo ekologičnosti 

samotného výrobku nebo jeho obalu.  

Obecně můţeme tyto značky rozdělit podle několika kritérií [17]: 

1. Podle závaznosti 

Podle nutnosti uvádět dané označení na výrobcích existují povinné označení, které 

vychází ze zákona a výrobce nebo producent má povinnost takové označení na výrobku 

uvádět. Jde např. o označení pouţitého obalového materiálu, následné nakládání s tímto 

obalem nebo značku shody s Evropskou unií CE. 

Jsou však označení, která jsou dobrovolná. V tom případě záleţí pouze na výrobci 

nebo producentovi, zda o tuto značku příslušnou organizaci nebo úřad poţádá a zaváţe se 

plnit stanovená kritéria a značit své výrobky. Patří zde Czech Made, Klasa, Regionální 

potravina, Ekologicky šetrný výrobek, aj.  

2. Podle obsahu 

Rozlišujeme značky podle oblastí, které zabezpečují a kritérií, která splňují. Jedná se  

o oblast kvality, bezpečnosti, ekologičnosti, ochrany ţivotního prostředí a další značky. 

a. Značky garantující kvalitu (Czech Made, Klasa, Regionální potravina, 

Zaručená kvalita, aj.) 

b. Značky garantující bezpečnost (CE, ESČ, apod.) 

c. Ekoznačky (např. Ekologicky šetrný výrobek, Bio – Produkt ekologického 

zemědělství, evropské označení Bio) 
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d. Značky související s ochranou životního prostředí, které však nejsou 

ekoznačky (Zelený bod, Odhazující panáček, Tříšipkový symbol, apod.) 

e. Ostatní značky  

- speciální značky (např. registrovaná ochranná známka)  

- piktogramy (např. symboly, které označují způsob praní nebo ţehlení)  

3. Podle rozsahu 

Rozlišujeme značky podle rozsahu, v jakém se danému výrobku a jeho atributům 

věnují. Komplexní značky se zabývá všemi vlastnostmi daného výrobku jako celku. Patří sem 

např. Czech Made a Zaručená kvalita. 

Značky, které ověřují pouze jednu, příp. více vlastností daného výrobku, jsou 

nazývané speciální. V tom případě jde např. o ČSN-TEST, ESČ, Bio-Produkt. 

2.2 Značka  

Značka má nepostradatelnou úlohu v obchodu a marketingu. Pro výrobce představuje 

konkurenční výhodu na trhu, a to nejen národním, ale i mezinárodním. Pro spotřebitele je zase 

zárukou určité úrovně kvality. 

2.2.1 Charakteristika značky 

Značka je tvořena jménem, znakem, symbolem, číslem, určitým specifickým tvarem, 

designem nebo jejich kombinací. Značka i její grafická podoba by měla být snadno 

zapamatovatelná, ale zároveň specifická, aby ji zákazník nezaměnil s konkurencí. Novější 

definice značky zahrnují také vnitřní a organizační procesy. [5, 15] 

Přínosem značky tedy je, ţe můţe zjednodušit rozhodování spotřebitele o koupi 

výrobku, protoţe díky identifikaci konkrétní značky můţe stačit menší mnoţství informací při 

hodnocení alternativ. Pokud jsou výrobky nabízeny pod značkami, mají zákazníci tendenci 

k jisté konzistenci při nákupu. Dobrá, resp. špatná zkušenost ovlivní další nákup, protoţe od 

nákupu dalšího výrobku dané značky očekávají stejnou nebo velmi podobnou úroveň. 

Značka je také velmi důleţitá při komunikaci se zákazníkem a je vyuţívaná 

v reklamních sděleních. [15] 
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„Značka je jakékoli pojmenování, s nímž je spojen nějaký význam a asociace.“
1
  

Ke značce se dá přistupovat také z komplexního pohledu, který vidí jako jeden 

z nejdůleţitějších úkolů managementu vytvoření, zavedení, péči, obnovení nebo opětovné 

vybudování pozice značky. Rozlišuje přitom image a hodnotu značky. Image je přirozenou 

charakteristikou, která však vede pouze k docílení krátkodobých výsledků. Proti tomu 

hodnota značky je strategická záleţitost, díky které můţe být dosahováno dlouhodobějších 

cílů jako stabilní rentabilita firmy, získání konkurenční výhody a představuje hodnotu 

celkového majetku. 

Při utváření a existenci značky na ni působí dva tlaky. Jedná se o mezoprostředí, které 

tlačí na značku z pohledu marketingu (tlak spotřebitelů, soutěţe, obchodu/zprostředkovatelů) 

a makroprostředí, coţ je širší oblast, která zahrnuje např. technologický pokrok, socio-

ekonomické tlaky nebo tlak prostřednictvím zdrojů. 

Nově vstupující značka na trh je tak ve stále těţší pozici. Cesta jak se uplatnit na trhu 

je stále náročnější, protoţe musí bojovat se stávající konkurencí a zároveň se snaţit najít 

v odvětví uplatnění. Při utváření musí značka projít třemi fázemi vývoje, aby dorazila úspěšně 

ke spotřebiteli. [19]  

 
Obrázek 2-1 Proces utváření značky z hlediska spotřebitele 

Zdroj: Upraveno podle [19] 

Při utváření nové značky je třeba dbát velké pozornosti při výběru značkového jména. 

Aby byl tento proces úspěšný, musí být respektovány některé poţadavky. Základním 

předpokladem je, ţe vybrané jméno je disponibilní (volné) v dané zemi příp. ve všech zemích, 

                                                

1
 KOTLER, P. Marketing od A do Z : osmdesát pojmů, které by měl znát každý manažer. Přel. H. Škapová. 

1.vyd. Praha: Management Press, 2003. 203 s. ISBN 80-7261-082-1. Sstr. 178 

http://tinlib.vsb.cz/cgi-bin/k6?ST=03&SID=0008A17017&KOD=00&PZ=20&JAK=L&KDE=016&RET=Marketing+od+A+do+Z+%3A+osmdes%C3%A1t+pojm%C5%AF%2C+kter%C3%A9+by+m%C4%9Bl+zn%C3%A1t+ka%C5%BEd%C3%BD+mana%C5%BEer
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kde má být uplatněno. Značka by měla vyjadřovat povahu činnosti dané firmy a měla by 

vyvolávat u zákazníků pozitivní asociace. Velmi důleţité je u značky její snadná 

vyslovitelnost a zapamatovatelnost, ale zároveň musí být originální, aby plnila svůj účel 

odlišení od konkurence. Pokud společnost pouţívá různé značky, měly by mít vţdy nějaké 

společné rysy. Měly by být kompatibilní. Pokud má být značka prodávána také v zahraničí, je 

důleţité ověřit si, zda v cizím jazyce nevyvolává negativní asociace nebo v daném jazyce 

nezní pejorativně. [3] 

2.2.2 Funkce značky 

Efektivně řízená značka zastává několik funkcí. Ty jsou významné pro všechny články 

obchodního řetězce, tedy jak pro výrobce, tak i spotřebitele, příp. prodejce. Rozlišujeme 

následující funkce [17]: 

- Identifikační (rozlišovací) funkci, která má jasně identifikovat produkt mezi 

konkurenčními produkty, aby měl spotřebitel snazší pozici při orientaci mezi 

stejnými produkty. 

- Ochrannou funkci, která chrání některé rysy charakteristické pro daný produkt. 

- Propagační funkci s hlavním cílem přitáhnout pozornost a zajistit tak značce 

loajální zákazníky, kteří budou přinášet zisk. 

- Diversifikační funkci, která slouţí zejména výrobci k tomu, aby značku 

přizpůsobil svým produktům (produktovým řadám) podle cílových skupin 

zákazníků, čímţ můţe vytvářet jakostní a cenové úrovně produktů. 

- Funkci nositele hodnoty, coţ můţe nést pouze dobře zvolená a řízená značka, 

která v takovém případě můţe převyšovat hodnotu hmotného majetku firmy. 

- Funkci časové a věcné kontinuity mezi produkty zastává značka vytvářením 

vazeb mezi různými druhy produktů v jednom podniku. 

- Funkci nositele tradice a záruky kvality produktu, kdy značka podporuje 

proces tvorby důvěry k produktu a podniku. 

- Funkci tvůrce image spotřebitele, kterou značka potvrzuje spotřebitelovu image 

a díky určité cenové a kvalitativní úrovni prezentuje společenskou hierarchii 

spotřebitele. 

- Funkci nositele a tvůrce vztahů mezi lidmi, kdy zabezpečuje komunikaci mezi 

výrobcem a spotřebitelem a zákazníci mají pocit sounáleţitosti k ostatním 

uţivatelům této značky. 
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- Funkie úspory času díky zkracování rozhodovacího procesu zákazníka. 

- Funkci nositele určité kultury. 

2.2.3 Hodnota značky 

Značka má mnohem hlubší význam, neţ pouze název nebo nějaké označení či atribut 

výrobku. Kotler specifikuje hodnotu značky jako „způsob, jakým spotřebitelé vnímají 

produkty a jejich vlastnosti a co k nim cítí – vše, co výrobek či služba pro spotřebitele 

znamená.“
2
 Představuje určitou přidanou hodnotu výrobků a sluţeb. Hodnota značky má 

velký vliv pro firmu. Odráţí myšlení spotřebitelů, jak se chovají ve vztahu k dané značce, co 

cítí, ale také se projevuje v cenách, trţním podílu nebo ziskovosti dané společnosti.  

Značka díky zaručení určité úrovně kvality pro spotřebitele můţe firmě zajistit věrnost 

zákazníků.  Díky tomu můţe firma do jisté míry předvídat budoucí vývoj a také poptávku po 

značce. [9]  

S dobrým jménem značky a také lidmi, kteří ve firmě pracují a jejich znalostmi, je 

spojena také hodnota firmy. Známka dobré značky se odvíjí od míry loajality, kterou ji 

zákazníci prokazují nebo preferencí spotřebitelů před konkurencí. 

Dobrá značka a věrnost zákazníků k ní můţe zajistit, ţe je spotřebitel ochoten zaplatit 

vyšší cenu a to mnohdy o 20 aţ 25 %, neţ odpovídá danému výrobku. Zákazník díky této 

značce očekává určitou úroveň kvality, vlastností a také nadstandardní sluţby. [8]  

2.2.4 Řízení značky 

Jedná se o oblast marketingu, která se neustále vyvíjí a představuje důleţitý prvek. 

Vychází z anglického „Brand Management“. Značka musí být hodnocena podle finanční  

a trţní výkonosti, ale z marketingového pohledu její vývoj souvisí také s dalšími  

koncepty [19]: 

- potenciální zákazníci o značce musí vědět, 

- je potřeba vytvořit u nich ke značce loajalitu, 

- spotřebitelé se se značkou musí identifikovat, 

- spotřebitelé musí také akceptovat hodnoty, které značka představuje. 

                                                
2
 KOTLER, P.; WONG, V.; SAUNDERS, J.; ARMSTRONG, G. Moderní marketing. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. 1041 s. ISBN 978-80-247-1545-2. Str. 635. 
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Součástí systému řízení značky je také pohled, jak samotní zákazníci značku vnímají  

a do jaké míry jejich chování ovlivňuje znalost této značky. Tento vztah zákazníka, který má 

ke značce, se nazývá Brand equity. Zabývá se vlivem, jak znalost nebo povědomí o dané 

značce působí na chování zákazníka a to na základě marketingu této značky.  

Spokojenost a loajalita zákazníků jsou sice důleţitými faktory, ale podstatné je, aby ji 

spotřebitelé znali. Důleţitou úlohu hraje posilování věrnosti ke značce. [19] 

2.3 Kvalita 

Slovo kvalita pochází z latinského „qualis“. Vyţadovaná úroveň kvality se odvíjí od 

zákazníka a samotného výrobku. Udrţení dobré jakosti výrobků můţe být velmi dobrý nástroj 

boje proti konkurenci a zajištění věrnosti zákazníků. Jakost má také vliv na růst podniku  

a jeho zisky, protoţe nekvalitní úroveň jakosti výrobků je velmi nákladnou záleţitostí. [8]  

Při definování kvality musí být brány v potaz také poţadavky dalších subjektů, neţ 

pouze zákazníka. Mezi další strany, které mají zájem na tom, aby byla dodrţena dobrá úroveň 

kvality, patří zaměstnanci firmy, její vlastníci a obchodní partneři, se kterýma společnost 

spolupracuje. Dále jde také o profesní svazy, věřitele a celou společnost. [12]  

V dnešním obchodním světě neexistuje jediná správná definice kvality. Ale naopak je 

jich mnoho. Mnoho lidí říká, ţe pozná kvalitu, kdyţ ji vidí. Kvalitu a její atributy je však třeba 

nějak definovat. Tento pojem je pro mnoho lidí těţký pro pochopení a porozumění, a proto je 

kolem něj mnoho mýtů. Pokud je slovo kvalita pouţíváno v kvalitativním smyslu, jedná se 

obvykle o netechnické situace. ČSN EN ISO 9000 (2000) říká, ţe pojem kvalita lze pouţít 

s přídavnými jmény jako špatný, dobrý, vynikající. [4]    

Můţeme rozlišovat mezi kvalitou shody a kvalitou výkonu. Kvalita shody znamená, ţe 

značku můţeme povaţovat za kvalitní, pokud její výrobky dosahují kvality, která je 

spotřebiteli deklarována. Kvalita úrovní výkonů, totální kvalita, se netýká pouze samotného 

výrobku nebo sluţby, ale všech činností, které v souvislosti s nimi společnost vyvíjí. [9] 
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2.3.1 Definice kvality 

Za obecnou definici kvality se povaţuje definice uvedená v normě ISO 9000 z roku 

2005: „Jakost (kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem inherentních charakteristik.“
3
 

Za poţadavek v tomto smyslu vnímáme spotřebitelem nebo závazným předpisem 

stanovenou potřebu nebo očekávání, příp. takovou potřebu, která se obvykle předpokládá. 

Inherentní charakteristika pak tvoří samotnou podstatu výrobku, funkci, pro kterou byl 

vyroben. [2]  

Jakost výrobků a sluţeb je orientovaná především na zákazníka, stejně jako většina 

definic. Příkladem dalších definice kvality jsou: 

 „Kvalita je shoda s požadavky (Crosby)“ nebo „Kvalita je to, co za ni považuje 

zákazník (Freigenbaum)“
4
 

2.3.2 Kvalita výrobku 

Pokud se zaměříme na kvalitu výrobku, pak můţeme definovat poţadavky na 

vlastnosti těchto hmotných produktů jako funkčnost, estetičnost, nezávadnost, ovladatelnost, 

opravitelnost, udrţovatelnost, spolehlivost a trvanlivost. [16] 

Kaţdý výrobek má svůj účel, pro který si jej zákazník kupuje. Plní tedy nějakou 

funkci. Např. auto si zákazník kupuje zejména proto, aby se mohl přesouvat z místa na místo. 

Výrobci však musí více reagovat na rostoucí poţadavky svých zákazníků, kteří se stále více 

orientují na funkce vedlejší (u automobilu pohodlí, bezpečí, snadné ovládání). 

Pod názvem estetická působivost se skrývá vzhled výrobku, jeho barevnost, tvar, 

pouţité materiály. Řeší se u všech výrobků, avšak ne u všech má stejný vliv. Velký důraz je 

kladen u šperků a výtvarných předmětů, kde představuje základní funkci, ale např.  

u základních surovin pro vaření je estetická působivost téměř bezvýznamná. Vzhled u mnoha 

produktů můţe podnítit ke koupi, ale zároveň je z pozice výrobce velmi obtíţné splnit 

zákazníkovy poţadavky na něj. Záleţí na vkusu kaţdého zákazníka, na jeho vnímání co je 

                                                

3
 VEBER, J. a kolektiv. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 201 s. ISBN 978-80-247-1782-1. Str. 19. 

4
 VEBER, J. a kolektiv. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 201 s. ISBN 978-80-247-1782-1. Str. 19. 
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hezké a co škaredé. Mnohdy se musí vzhledové charakteristiky podřídit základním funkcím 

výrobku. Komplexní přístup, který se touto problematikou zabývá, se nazývá design. 

Dalším poţadavkem je nezávadnost. Její význam roste zejména v souvislosti větší 

zodpovědností společnosti jak ke zdraví, tak ochraně ţivotního prostředí. Zvyšují se nároky 

na zdravotní a hygienickou nezávadnost, bezpečnost produktů a také ekologičnost, která 

spočívá v moţnosti recyklace a ochrany ŢP při provozu produktů. Tyto poţadavky  

a zabezpečení jejich plnění jsou upraveny legislativně. 

Snadná ovladatelnost je pro výrobek také velmi důleţitá. Manipulace s výrobkem by 

měla odpovídat silovým a hmatovým moţnostem a způsobu vnímání uţivatelů, kterým je 

určen. Výrobek a jeho ovládání, zacházení s ním by mělo být vhodně a jasně popsáno aby 

umoţnilo správně jej pouţívat. 

Poţadavek trvanlivosti se v průběhu doby mění. Zatímco dříve se mnoho produktů 

vyrábělo s tím, aby vydrţely co nejdéle, v poslední době je trend opačný. Zejména díky 

vyuţívání levnějších materiálů při výrobě a neustálému vědeckotechnickému pokroku se 

ţivotnost u některých produktů sniţuje. Toto zkracování ţivotnosti je však nepříliš vhodné jak 

z ekonomického, tak zejména ekologického hlediska.  

Spotřebitelé od koupeného výrobku očekávají také spolehlivost, tedy ţe bude plnit bez 

závad svou funkci. Výrobci proto musejí dbát zvýšené pozornosti při návrhu a vývoji 

samotného produktu a v případě, ţe přesto výrobek v průběhu uţívání přestane fungovat, musí 

mít dostatečné mnoţství náhradních dílů a zajistit servisní opravy a údrţbu.  

S tím souvisí také poslední dva poţadavky a to na udrţovatelnost a opravitelnost. 

Tyto poţadavky jsou specifické u různých produktů. Ideální údrţba by měla být snadná  

a nejlépe ţádná. Pokud se o výrobek nepečuje, můţe následovat závada a následná oprava. 

Pokud jiţ dojde k opravě, poţaduje zákazní pruţné, avšak odborně provedené řešení. [16]  

Kvalitu hmotného výrobku tedy tvoří soubor znaků [12]:  

- technických (funkce, výkon, rychlost,…), 

- spolehlivostních a znaků vyjadřujících provozní náročnost (poruchovost, 

udrţovatelnost, náročnost na obsluhu, …), 

- ekologických a bezpečnostních (únik škodlivin, recyklovatelnost, riziko 

ohroţení lidského zdraví, likvidovatelnost, …), 

- estetických (módnost, vůně, ladnost tvaru, …), 
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- logistických (tvar a rozměry výrobků, které umoţňují snadnou moţnost 

skladování a manipulace, …), 

- etických (výrobek a jeho obal ohroţují dobré mravy, nevyvolávají ve 

společnosti pohoršení, …). 

U kvality výrobku však nejde pouze o soulad s technickými normami nebo o vyspělost 

jeho funkcí, ale tento pojem se neustále rozšiřuje. Směřuje k nejširšímu pojetí kvality celého 

ţivota, coţ zahrnuje např. ţivotní styl, efektivní vyuţití společenských zdrojů a trvale 

udrţitelný rozvoj. [12]  

2.3.3 Posuzování kvality 

Kaţdý výrobek nebo sluţba má své charakteristiky, díky kterým můţeme jakost 

posuzovat. Porovnávají se se standardy, poţadavky zákazníka a konkurencí.  

Aby bylo srovnání moţné, musí se jednat o výrobky, které mají stejné zamýšlené 

pouţití (např. u obuvi musíme brát v úvahu jejich účel pouţití, ke kterému jsou určeny). 

Důleţitá je také stabilita těchto charakteristik v čase. 

Podle způsobu, kterým se tyto charakteristiky zjišťují, je rozlišujeme na měřitelné 

(parametry), které se dají vyjádřit exaktně (tlak, teplota, objem, rychlost, spotřeba paliva atd.), 

a neměřitelné (atributy), jejichţ základem je subjektivní hodnocení s vyuţitím hodnotících 

stupnic (např. estetické vlastnosti, chuť, vůně). [2] 

Kvalita je však stále relativní pojem. Vyjadřuje míru uspokojení potřeb konkrétního 

zákazníka, konkrétního subjektu. Různí zákazníci mají různé poţadavky a nároky. Některé 

výrobky slouţí k více účelům, coţ také můţe vést k různému posuzování kvality. 

Proto je nezbytné znát svého zákazníka, jeho potřeby a poţadavky a k jakým účelům 

jim bude daný výrobek slouţit. Měli bychom znát také ostatní zainteresované strany. [12]  

Aby byly všechny tyto podmínky co nejlépe a nejdůsledněji splněny, funguje v mnoha 

firmách management jakosti, který je součástí celopodnikového managementu a snaţí se co 

nejlépe uspokojit zákazníky tím nejefektivnějším postupem. [13] 

Také u účelových značek hraje kvalita podstatnou roli. Jde o jednu ze stěţejních 

hodnot, kterou se snaţí tímto způsobem výrobce zákazníkovi nabídnout. Pokud provozovatel 

značky nebude schopen udrţet poţadovanou úroveň kvality u jednotlivých výrobců a jejich 

výrobků, zákazníci je nebudou kupovat a hodnota těchto značek bude velmi malá. Je důleţité 

vědět, pro koho jsou tyto značky primárně určeny a co vyjadřují. 
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2.4 Obal 

Z pohledu marketingu tvoří obal samotný fyzický obal a etiketa. Vedle ochrany 

výrobku před poškozením a snadnou manipulací má obal další důleţitou funkci. Tou je 

komunikativnost. Jednak musí zaujmout zákazníka, čímţ můţe podpořit impulsivní nákup, ale 

také poskytuje zákazníkovi informace o daném výrobku, jeho vlastnostech a sloţení. Např. na 

potravinářských produktech je pak důleţitá informace o původu, výrobci, trvanlivosti, příp. 

nutričních hodnotách. Je důleţité stanovit u jednotlivých výrobků vhodnou koncepci obalu, 

určit jeho základní funkci, materiál, barevnost, tvar, vhodný text, tedy celkový jeho design. 

V dnešní době se výrobci orientují také na bezpečnost obalů (zejména výrobků, které mohou 

být škodlivé pro lidský organismus) a ekologičnost. [15] 

S obaly souvisí také povinné značení, které se vztahuje např. k manipulaci s obaly. To 

souvisí také s ochranou spotřebitele, kdy jsou některá označení na výrobcích povinná ze 

zákona, příp. dobrovolná. Ve vztahu k účelovým značkám hraje obal důleţitou roli, protoţe 

právě na něm jsou značky umisťovány.  

2.5 Ochrana spotřebitele 

S tématem účelových značek je také spojena ochrana spotřebitele. Spotřebitelé jsou 

účastníky trhu, vstupují do právních vztahů na trhu a také jsou objekty nekalého jednání, 

kterého se na nich mohou dopouštět podnikatelé – soutěţitelé. Musí být zajištěna ochrana 

před nepoctivým jednáním ze strany podnikatelů. [7]  

Proto byly vytvořeny právní normy, které se ochranou spotřebitele zabývají a vytvářejí 

komplexní systém právní ochrany. V České republice se ochraně spotřebitele věnuje zejména 

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

Vztahuje se na nabízení a prodej výrobků a sluţeb na území ČR. Kromě ochrany práv 

spotřebitele vymezuje také povinnosti výrobců, dovozců a dalších fyzických a právnických 

osob, které chtějí uvést výrobky na český trh. Definuje také nekalé praktiky, které nesmí být 

na trhu pouţívány. Jedná se zejména o klamavé (např. pouţití nepravdivého údaje, pokud je 

výrobek úmyslně prezentován tak, ţe můţe dojít k záměně s jiným) a agresivní obchodní 

praktiky (např. hrozba protiprávním jednáním nebo pokud podnikatel vědomě vyuţije 

nepříznivé situace spotřebitele). 

Zákon uvádí také informační povinnosti, kdy jsou přesně definované povinnosti  

o poskytování informací, které musí prodávající dodrţovat. Mezi základní patří povinnost 
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informovat spotřebitele o vlastnostech daného výrobku (příp. sluţby), o způsobu jeho pouţití, 

údrţby a také o nebezpečí, které nesprávným zacházením můţe vzniknout. Výrobky musejí 

být označeny viditelně a srozumitelně. Nesmí chybět např. údaje o dovozci nebo dodavateli, 

hmotnosti nebo mnoţství, sloţení materiálu (u textilních výrobků), datu trvanlivosti nebo 

pouţitelnosti a také o ceně. Tyto informace musí být uvedeny přímo na výrobku nebo jiným 

vhodným způsobem, a to písemně a v češtině. Mohou být vyuţity také piktogramy (symboly). 

Tento zákon zakazuje neoprávněné pouţívání ekoznačky. 

Definuje také orgány, které na dodrţování povinností dohlíţejí. Existují také sdruţení 

spotřebitelů a jiných právnických osob, které se zabývají ochranou spotřebitelů, ty však 

upravují zvláštní zákony. [58]  

Mezi organizace zabývající se obhajobou práv spotřebitelů patří například SOS - 

SDRUŢENÍ OBRANY SPOTŘEBITELŮ. Jedná se o neziskovou organizaci, která 

v jednotlivých krajích ČR provozuje Spotřebitelská informační centra. Zároveň provozuje 

server www.spotrebitel.info, kde informuje o aktualitách, provozuje poradnu pro spotřebitele, 

knihovnu spotřebitelských informací nebo uvádí přehled zákonů. Na těchto internetových 

stránkách je také Databáze spotřebitelských značek, kde jsou základní údaje o účelových 

značkách. Je zde také uveden odkaz na další stránky, kde lze získat podrobnější  

informace. [54] 

2.6 Postoje  

2.6.1 Definice postojů 

Postoje obecně vyjadřují, co upřednostňujeme nebo co naopak nemáme rádi, zda se 

nám něco líbí nebo nelíbí. V roli zákazníka kaţdodenně vyjadřujeme své postoje vůči 

jednotlivým výrobkům, sluţbám, vnímaným reklamním sdělením nebo konkrétním 

obchodníkům. Jde o relativně stabilní charakteristiku, která se projevuje jako hodnocení 

s určitým stupněm upřednostňování nebo odmítání. Většinu postojů získáváme během ţivota 

osobními zkušenostmi nebo zprostředkovaně, např. od známých či působením  

marketingu. [6, 18] 

http://www.spotrebitel.info/
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Kotler definuje postoj jako „konzistentní pozitivní nebo negativní hodnocení, pocity  

a tendence vůči určitému předmětu nebo myšlence“
5
.  

Postoje nám usnadňují ţivot tím, ţe se nemusíme v kaţdé situaci znovu orientovat, 

hodnotit, zvaţovat, rozhodovat, ale jednáme podle určitého zaţitého schématu. [1]  

2.6.2 Postoje a nákupní jednání 

Z marketingového pohledu je ve vztahu postoje a nákupního jednání předpoklad, 

podle něhoţ postoj vyjadřuje připravenost jednat určitým směrem. Koupi výrobku tedy 

předchází kladný postoj. [3]  

Postoj můţeme v souvislosti se spotřebou a nákupním chováním definovat jako 

„naučený sklon chovat se shodně příznivě nebo nepříznivě vzhledem k danému předmětu“
6
.  

Postoje jsou relativně shodné s chováním, ale ne vţdy jim nákupní chování odpovídá. 

Na chování zákazníka mohou působit situační vlivy, které mohou postoje ovlivnit. Zákazník 

je tedy mnohdy ovlivňován konkrétní situací, od které se jeho postoje odvíjejí. Co je pro něj 

přijatelné v jedné situaci, můţe být při jiných podmínkách nepřijatelné. [6] 

Velké mnoţství deklarovaných kupních úmyslů se tedy ve skutečnosti nenaplní. 

Musíme rozlišovat postoj k výrobku a postoj ke koupi výrobku. Kladný postoj k výrobku ještě 

neznamená, ţe ke koupi opravdu dojde, tedy kaţdý postoj nemusí nutně vést k  jednání.  

Přestoţe je problém s přechodem od postoje k samotnému nákupu produktu, je pro 

marketingovou orientaci důleţité sledovat postoje ve spotřebním chování. [3] 

2.6.3 Trojdílný model postoje 

Tento model dělí postoje na tři části. Jedná se konkrétně o kognitivní a emocionální 

sloţku a sloţku morálně volních vlastností. [6] 

Kognitivní sloţka je tvořena lidským poznáním. Tuto část lidé získávají na základě 

osobní zkušenosti a předmětu postoje spolu s dalšími informacemi, které pocházejí z různých 

                                                
5
 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Marketing management. Přel. Š. Černá. 12. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 792 s. ISBN 978-80-247-1359-5. Str. 331 

6
 KANUK, L.; SCHIFFMAN, L. Nákupní chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 633 s. ISBN 80-

251-0094-4. Str. 252 
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zdrojů. Zahrnuje myšlení, představy a hodnocení, které dělí objekty podle toho, zda jsou pro 

náš ţádoucí nebo neţádoucí. [1, 6] 

Emoční sloţka souvisí s pocity zákazníka, které přisuzuje určitému výrobku nebo 

značce. Utváří se prostřednictvím podmiňování. Ve výzkumech se tato sloţka dá zjistit jako 

obliba nebo neoblila předmětu postoje, zda je dobrý nebo špatný nebo zda vyvolává příjemné 

nebo nepříjemné emoce. Můţe k tomu slouţit např. škálová baterie. [6]    

Poslední je sloţka konativní, která vyjadřuje určitou pravděpodobnost, se kterou se 

zákazník zachová určitým způsobem. Je to také vázáno na předmět postoje a s ohledem na 

nákupní chování tato část můţe představovat záměr zákazníka učinit nákup daného předmětu 

nebo značky. Jde tedy o instrumentální učení. Představuje určitou pohotovost a způsob 

jednání, které je směřováno k danému objektu nebo od něj. [6] 

Tyto tři sloţky mívají různou váhu. Někdy u postoje převaţuje sloţka kognitivní  

a v tom případě budou ostatní potlačeny. To se projevuje zejména v případech, kdy je 

vyuţívané racionální hodnocení a uvaţování. V jiné situaci můţe převládat citová sloţka, kdy 

budou potlačeny racionální argumenty. [1]  

Významná je potřeba spotřebitelů, aby jednotlivé sloţky postoje spolu ladily. Ne vţdy 

jsou všechny v souladu. Pro jedince je mnohdy těţké se smířit s tím, ţe sice jedná rozumově, 

ale cit se s tímto jednáním neztotoţňuje. Dalším příkladem je pokud jedná podle svých pocitů, 

ale přitom mu rozum říká, ţe nejedná správně. Ukazuje se tedy tendence, která vede ke 

„slučitelnosti“ jednotlivých sloţek postoje. Proto je velmi významná skutečnost, ţe pokud je 

racionální argument v rozporu s emotivní sloţkou postoje, dojde k jeho modifikaci ve 

prospěch souladu. [1] 

2.6.4 Změna postojů 

Spotřebitelé mají mnoho postojů, z nichţ některé pro ně mají velký význam (centrální) 

a ostatní jsou spíše slabé a ne tolik důleţité. Dále je můţeme specifikovat jako obecné nebo 

specifické. Pokud by firma chtěla změnit postoj spotřebitele, je rozdíl, zda jde o změny 

kongruentní, kdy zůstává stejná orientace a pouze se postoj mění např. z kladného na velmi 

kladný nebo inkongruentní.  Při změně inkongruentní dochází ke změně směru např. ze 

záporného na kladný postoj, coţ je mnohem nákladnější na marketingové prostředky. [3] 
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Mezi hlavní prostředky změny postojů obecně patří přesvědčování. Je však předpoklad 

většího úspěchu změny postoje u jedince, který je aktivně zapojen do určitých sociálních 

situací oproti tomu, kdyby jen pasivně přijímal informace. [18]  

Zda bude změna postoje moţná, závisí zejména na informovanosti spotřebitele  

o nabídce společnosti, na tom, jaké jsou centrální postoje spotřebitele a do jaké míry je daný 

postoj spojen s jeho osobními hodnotami. Dále také jaká je provázanost postoje spotřebitele 

na postoje okolí, na osobnostních rysech člověka a na zaujetí daným objektem. [3]  

2.6.5 Měření postojů ke značce 

Výzkum postojů pomáhá pochopit nákupní chování zákazníků a vyuţívá se pro 

získání odpovědí na strategické marketingové otázky. Zjištění postojů se vyuţívá jak před 

zavedením novinek na trh, tak při vyhodnocování úspěšnosti reklamní kampaně či 

zamýšlených změn týkajících se jiţ zavedených atributů. [6] 

Mezi dvě nejčastěji pouţívané techniky měření postojů patří Likertova škála  

a sémantický diferenciál. Při pouţití Likertovy škály, jsou respondentům nabídnuta tvrzení  

a mají uvést, do jaké míry je charakterizují. Sémantický diferenciál je v podobném duchu. 

Účastníci jsou poţádání o vyjádření, jak dobře vystihují jejich postoj k objektu nabídnutá 

adjektiva. [14]  

Při výzkumu postojů můţeme získat pravděpodobné budoucí chování subjektu. Musí 

však být proveden správně. Nejčastější chybou při výzkumu postojů bývá záměna postoje za 

mínění a také překročení hranice přímého dotazu. [1]   
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3 Charakteristika účelových značek na trhu potravin 

V této části jsem se zaměřila na charakteristiku trhu potravin v České republice  

a zejména na vyuţívání účelových značek na potravinách. Dále jsem se zaměřila na konkrétní 

účelové značky, které budu blíţe charakterizovat podle vybraných kritérií.  

3.1 Trh potravin v České republice 

Obdobně jako v rámci Evropské unie, představuje výroba potravin a nápojů také 

v České republice základní odvětví zpracovatelského průmyslu. Potravinářský sektor 

zabezpečuje výţivu obyvatelstva výrobou a prodejem kvalitních potravin, které neohroţují 

lidské zdraví a jsou obyvatelům dostatečně i cenově dostupné. Na odvětví dohlíţí státní 

kontrolní instituce, na které bylo v roce 2009 vynaloţeno 170 mil. Kč. Díky vstupu ČR od 

Evropské unie se stala součástí jednotného trhu EU, kde působí přibliţně 500 mil. 

spotřebitelů. [61] 

Potravinářský a nápojářský průmysl v rámci EU zaměstnává 4,4 mil. pracovníků  

a jeho obrat v r. 2009 dosáhl výše 965 bilionu €. Polovinu tohoto obratu produkují malé  

a střední podniky. V porovnání se zahraničím není český trh příliš velký. Tuzemské 

potravinářské firmy jsou limitovány v objemu své produkce. [56]  

Nově je pro potravinářské výrobky a výrobu nápojů v České republice uplatňován 

systém klasifikace CZ-NACE, která se člení podle oborového hlediska (dříve OKEČ 15). 

Konkrétně jde o kategorie 10 – výroba potravinářských výrobků (která se dále dělí na 9 

podskupin) a 11 – výroba nápojů.  

V roce 2009 bylo v ČR v kategorii potravinářské výroby (CZ-NACE 10) 5 505 

podnikatelských subjektů a podíl domácích podniků byl zhruba 98 %. V oblasti výroby 

nápojů (CZ-NACE 11) to bylo 1 023 firem a podíl domácích 97,5 %. Největší potravinářské 

firmy dosahovaly trţeb zhruba od jedné do pěti miliard Kč. Dané odvětví má poměrně velkou 

výrobkovou, oborovou i firemní základnu a významně se podílí na zaměstnanosti v celé 

České republice.  

Pro malé a střední podniky, stejně jako pro velké firmy, jsou určeny podpůrné 

programy, ze kterých mohou získat finanční prostředky. Cílem je zajistit určitou přidanou 

hodnotu agrárním produktům a přinést modernizaci do zpracování. Dále také přispět k vyšší 
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konkurenceschopnosti a to jak produkce, tak zmiňovaných dvou odvětví, protoţe dochází 

k růstu importu potravin do ČR. [61] 

Přínosem pro domácí produkty jsou pozitivní trendy v oblasti biopotravin, které 

čerpají z neustále se rozšiřujícího ekologického zemědělství. Marketingovou podporu získaly 

také regionální potraviny a to zejména uvedením značky Regionální potravina. U těchto 

produktů je důleţité co nejrychleji dodat čerstvé produkty spotřebiteli. Proto je důleţité najít 

vhodné cesty pro odbyt. Pokud jsou potraviny blíţe spotřebitelům, zatěţuje se také méně 

ţivotní prostředí při jejich dopravě. Stát podporuje také kvalitní české výrobky pomocí 

národní značky kvality Klasa. [21, 61] 

Priority politiky v oblasti potravin, jak na národní, tak evropské úrovni, se v roce 2009 

zaměřily na bezpečnost, kvalitu a dostupnost potravin. Jedním z prostředků zvyšování kvality 

produkce, která je rozhodující pro perspektivu výroby potravinářských výrobků a nápojů, je 

uplatnění jedinečných produktů chráněných v EU (CHOP, CHZO, ZTS) a výrobků pod 

značkou Klasa. Dále také pokračování podpory biopotravin a regionálních potravin. [61] 

Současný a budoucí vývoj potravinářství v ČR, ale také v EU a celém světě budou 

ovlivňovat globální jevy, trendy a výzvy. V rámci globalizace se budou muset zohledňovat 

také jednotlivé regiony a jejich problémy. [56] 

3.2 Charakteristika účelových značek na trhu potravin v ČR 

Na českém trhu s potravinami můţeme najít různé účelové značky. Jde jak o české, tak 

zahraniční označení, které spotřebitelům signalizuje určité specifické vlastnosti daného 

výrobku.  

ČR se podílí na marketingové podpoře prodeje potravinářských výrobků, a to zejména 

prostřednictvím národní značky Klasa. Hlavním cílem marketingové podpory ze strany státu 

je, aby se spotřebitelé zajímali o kvalitní potraviny. Důleţité je zákazníkům podat jasné, 

nezpochybnitelné důkazy o tom, ţe jsou stanovená kritéria kontrolována. Při ochraně 

spotřebitele i ţivotního prostředí by se měly vyuţívat co nejnovější poznatky a zejména 

všechny tyto informace poskytovat pro běţné spotřebitele v co nejsrozumitelnější formě. [61] 

Pro zdůraznění jedinečnosti tuzemských potravin na trhu působí také další označení  

a ochranné známky jako např. značka Regionální potravina nebo Bio. Výrobci se mohou 

zúčastnit také řady soutěţí, kde jejich výrobky mohou získat ocenění kvalitního výrobku. 

Např. pro biopotraviny v České republice probíhá soutěţ „Česká biopotravina roku“. [61] 
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Dále se budu věnovat popisu konkrétních účelových značek, které se na trhu potravin 

v České republice objevují. Pro podrobnější charakteristiku účelových značek na trhu potravin 

jsem si zvolila tři typy označení, které by měly být českým respondentům nejznámější. Jedná 

se jak o ryze české, tak o evropské a celosvětové označení. Konkrétně se jedná o čtyři české 

(Klasa, Regionální potravina, Vím, co jím a Bio – produkt ekologického zemědělství), čtyři 

evropské (evropské označení Bio, PDO, PGI a TSG) a dvě celosvětově vyuţívaná označení 

(Fair Trade a Demeter). Kaţdou značku charakterizuji z hlediska účelu pouţití a významu pro 

spotřebitele, způsobu získání certifikace, kontroly nad dodrţováním pravidel a vyuţití 

grafického označení. Také uvádím příklady výrobků, u kterých se označení vyuţívá. 

3.3 Klasa  

Klasa je národní značka kvality potravin. Garantuje nabídku kvalitních a zdravotně 

nezávadných potravin. Tím se také snaţí o rozvoj potravinářství, včetně zajištění 

konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu. Základem je získání důvěry 

spotřebitelů i odběratelů a zejména její prohlubování a udrţení. [32] 

Tuto značku uděluje Ministerstvo zemědělství kvalitním domácím potravinářským  

a zemědělským výrobkům od roku 2003. Od roku 2004 ji spravuje marketingové 

oddělení Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). [45] 

Díky důrazu na výběr jednotlivých výrobků by mělo stačit orientovat se podle loga 

KLASA, které má garantovanou kvalitu zaručovat. Tato značka by měla slouţit k lepší 

orientaci mezi typickými regionálními produkty jak spotřebitelům, tak odběratelům. 

Prezentuje kvalitu jednotlivých výrobků a tím představuje konkurenční výhodu. [45] 

3.3.1 Jak získat značku Klasa 

Do programu se mohou přihlásit všichni výrobci potravin, kteří splňují stanovená 

pravidla pro udělování značky. Jedná se o Obecné podmínky, které např. stanovují, ţe 

přihlášku můţe podat pouze výrobce. Další část tvoří Specifické podmínky, které jsou 

dostupné na stránkách SZIF
7
. 

                                                
7 Pravidla pro udělování národní značky Klasa [online]. [cit. 2011-02-13]. Dostupné na WWW: 

<http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/pkp/kl

asa/1099491592765.pdf> 

http://www.szif.cz/
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/pkp/klasa/1099491592765.pdf
http://www.szif.cz/irj/portal/anonymous/CmDocument?rid=/apa_anon/cs/dokumenty_ke_stazeni/pkp/klasa/1099491592765.pdf
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Pokud jsou splněny všechny předepsané podmínky, je potřeba zaslat na marketingové 

oddělení SZIF zpracovanou dokumentaci. 

V první fázi se jedná o technickou dokumentaci, na základě které lze většinou 

nevhodné produkty vyloučit. V této části se uvádí název a charakteristiku výrobku, norma, 

podle které je výrobek vyráběn, pouţité suroviny, základní přísady a pomocné látky, popis 

nadstandardní kvalitativní charakteristiky, základní znaky technologického postupu, 

senzorické poţadavky, fyzikální a chemické poţadavky, balení výrobku včetně 

charakteristiky pouţitého obalu, způsob distribuce výrobku včetně podmínek skladování  

a kontaktní údaje. 

Pokud výrobek v první fázi uspěje, musí ţadatel dodat další nutnou dokumentaci  

a také kopii výpisu z Obchodního, resp. Ţivnostenského rejstříku ne starší 3 měsíců.  

Doplněnou ţádost posuzuje Ministerstvo zemědělství ČR a dále Odborná rada, která 

má poslední slovo. [45, 55]  

Certifikát je udělován na dobu tří let a poté můţe být prodlouţen. Značku lze uţívat 

ode dne udělení „Certifikátu“. Známka kvality však můţe být také kdykoliv odebrána, pokud 

výrobek přestane splňovat předepsané podmínky nebo se zhorší jeho kvalita. Produkt, který 

tuto známku získal, je na obalu označen logem Klasa. [42] 

3.3.2 Kontrola  

Kontrolu nad dodrţováním stanovených podmínek provádí Státní zemědělská  

a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou. [45, 55]  

3.3.3 Označení výrobků 

Výrobek musí být označen do půl roku od získání certifikátu. Značku tvoří stylizované 

písmeno „a“ spolu se slovním názvem KLASA. Jsou pouţity dvě barvy – červená a modrá. 

Černobílá varianta je moţná, pouze pokud barevná není moţná kvůli pouţité tiskové technice. 

Výrobci můţou tohoto označení vyuţít ve svých reklamních aktivitách a komunikaci se 

spotřebiteli, ale vţdy musí být jasné, kterého výrobku se to týká. Při aplikaci loga se musí řídit 

grafickým manuálem. 

Oceněný výrobek také musí být k dispozici v prodejních místech, a to v deklarované 

kvalitě. Kaţdá změna sloţení výrobku, ukončení nebo změna výroby můţe vést k zákazu 

pouţívání značky. 
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  Obrázek 3-1 Logo značky KLASA;  

Zdroj: [32] 

K odebrání značky můţe vést také chování výrobců, které můţe způsobit poškození 

jména nebo pokud není v souladu se zásadami vyuţívání. [55]  

3.3.4 Výrobky 

V roce 2010 je oceněno touto národní značkou jiţ 1340 produktů od 234 českých  

a moravských výrobců. 

Mezi kategorie výrobků, které můţou být označeny národní značkou Klasa, patří 

mlýnské výrobky, lahůdky, mléčné výrobky, ovoce a zelenina, masné výrobky, alkoholické  

a nealkoholické nápoje, mraţené krémy, rybí výrobky a ostatní výrobky. [45] 

3.3.5 Marketingová komunikace značky 

Klasa se snaţí co nejvíce informovat o své činnosti širokou veřejnost. Pro tuto značku 

jsou zpracované internetové stránky (dostupné na www.eklasa.cz), které jsou dle mého názoru 

velmi hezky graficky zpracované, ale informační hodnota a také organizace stránek by mohla 

být lepší.  

V roce 2010 proběhla spotřebitelská soutěţ o nejoblíbenější výrobek KLASA. Na 

prvních místech se umístili Nanuk Míša (UNILEVER ČR, spol. s r. o.), Selský jogurt bílý 

(Hollanida Karovy Vary, a. s.) a Hanácká kyselka (Hanácká kyselka, s.r.o.).  

Během roku 2010 uskutečnila značka Klasa také velké mnoţství Roadshows 

v jednotlivých krajích, kde se prezentovaly výrobky Klasa. Proběhla také soutěţ o ceny za 

nasbíraná loga Klasa. Všechny akce jsou zveřejněny na uvedených webových stránkách. [45] 

Podle výzkumu, který provedla agentura STEM/MARK, národní značka Klasa na trhu 

uspěla. Čeští výrobci zaznamenali zvýšení prodejů svých výrobků opatřených touto známkou 

a také u spotřebitelů mají takto označené výrobky stále vyšší oblibu. [46]  

 

 

http://www.eklasa.cz/
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3.4 Regionální potravina 

Dalším projektem Ministerstva zemědělství je kampaň na podporu spotřeby 

regionálních potravin. Účelem je seznámit spotřebitele s potravinami pocházejícími 

z jednotlivých krajů v České republice. Součástí tohoto projektu je značka „Regionální 

potravina“, která je určena pro lokální výrobce a prodejce. 

Cílem kampaně je snaha prosadit potraviny, které jsou vyráběné v domácích 

podmínkách, z tuzemských surovin a vyznačují se nezaměnitelnými regionálními 

charakteristikami. Je na ně kladen mnohem větší důraz z pohledu kvality, neţ na levné 

zahraniční potraviny. Podléhají co nejpřísnějším kontrolám. Čeští producenti mohou 

nabídnout kvalitní, chutné, tradiční nebo speciální potraviny. 

Díky výrobě v jejich regionu mají spotřebitelé větší moţnost kontrolovat, co si vlastně 

kupují. Velkou výhodou oproti zahraničním produktům jsou podstatně kratší distribuční cesty. 

Tím je méně zatíţeno ţivotní prostředí a potraviny mají lepší nutriční hodnoty, kvalitu  

i čerstvost. Cílem je také zvýšit dostupnost regionálních potravin co nejširší veřejnosti.  

Tento program podporuje a propaguje malé a střední potravinářské výrobce a regiony, 

ze kterých produkty pocházejí. S nákupem regionálních potravin se rovněţ zvyšuje místní 

zaměstnanost. [23]  

3.4.1 Jak získat značku 

Aby produkty mohly získat toto označení, musejí být sloţeny pouze ze surovin 

typických pro daný region a z nich alespoň 70 % musí pocházet z České republiky. 

Výrobce se musí přihlásit do soutěţe, ve které se hodnotí původ a inovativnost ve 

zpracování, senzorické vlastnosti výrobků, pouţité materiály, suroviny a způsob výroby. 

Hodnotí se také design výrobků a jeho vliv na zdraví spotřebitelů spolu s dostupností na trhu.  

Pravidla pro udělování značky mají tři části. Obecná a specifická pravidla jsou shodná 

pro všechny kraje a regionální si stanovují individuálně jednotlivé regiony (úplné znění 

podmínek je dostupné na eagri.cz
8
).  

                                                
8 eAGRI Metodika pro udělování značka „Regionální potravina“ v roce 2011[online]. [cit.2011-02-14]. 

Dostupné na WWW:  <http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/regionalni-potraviny/metodika-pro-

udelovani-znacky-regionalni.html> 

http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/regionalni-potraviny/metodika-pro-udelovani-znacky-regionalni.html
http://eagri.cz/public/web/mze/potraviny/regionalni-potraviny/metodika-pro-udelovani-znacky-regionalni.html
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Zadaná kritéria hodnotí odborná komise, sloţená z pracovníků odborných pracovišť  

a vysokých škol a vítězům jednotlivých kategorií uděluje logo hejtman daného kraje na dobu 

čtyř let. Po uplynutí této doby mohou zaţádat o prodlouţení uţívání regionální značky. 

Výsledky soutěţe jsou vyhlašovány pouze jedenkrát v kalendářním roce. 

Certifikát můţe být také odejmut, a to např. kdyţ dojde ke změně sloţení výrobku či 

sníţení kvality, při nedodrţení stanovených pravidel nebo pokud byly uvedeny neúplné, resp. 

mylné informace o výrobku. Důvodem můţe být také nečestné chování drţitele  

značky. [23, 26, 41] 

3.4.2 Kontrola 

Kontrolu nad splněním a dodrţováním stanovených kritérií a všech poţadavků, které 

podmiňují udělení a vyuţívání značky, provádí Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

a Státní veterinární správa České republiky. [24]  

3.4.3 Označení výrobků 

Základní logo je tvořeno ze symbolicky zobrazené krajiny v kruhu se zeleným 

zoubkovaným okrajem, kde je ve spodní části na stuţce nápis „Regionální potravina“. 

V jednotlivých regionech je poté uveden ještě název kraje. Příroda v logu značí čistotu a 

kvalitu produktu.  

 
Obrázek 3-2 Logo značky Regionální potravina;  

Zdroj: [26] 

3.4.4 Výrobky 

V roce 2010 toto ocenění získalo 71 z 943 přihlášených výrobků. 

Značka je udělována výhercům v kategoriích masné výrobky tepelně opracované, 

včetně uzených mas; masné výrobky trvanlivé; sýry včetně tvarohu; mléčné výrobky ostatní; 

pekařské výrobky, včetně těstovin; cukrářské výrobky, včetně cukrovinek; alkoholické  

a nealkoholické nápoje; ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě a ostatní (med, 

lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.). [31]   
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Konkrétně v Moravskoslezském kraji byly oceněny tyto produkty [26]: 

- Kakaové kuličky (Výrobce – Beskyd Fryčovice, a.s.), kategorie ostatní, 

- Nošovické kysané zelí (Výrobce – ZDV Nošovice), kategorie ovoce a zelenina, 

- 100% přírodní šťáva (Výrobce – Vitaminátor s.r.o.), kategorie alkoholické  

a nealkoholické nápoje kromě vína, 

- Pečené koleno (Výrobce – Moravan masná výroba s.r.o.), kategorie masné 

výrobky, 

- Štramberské uši (Výrobce – Ladislav Hezký), kategorie pekařské a cukrářské 

výrobky, 

- Měkký tvaroh (Výrobce – Ekomilk, s.r.o.), kategorie mléko a mléčné výrobky. 

3.5 Vím, co jím 

Značka „Vím, co jím“ je česká verzi mezinárodní značky. V ČR ji zaštiťuje společnost 

Vím co jím, o.p.s., která reprezentuje iniciativu The Choises programme. Vychází 

z doporučení Světové zdravotnické organizace nebo organizace OSN pro výţivu  

a zemědělství, určující kritéria sloţení potravin. Cílem je zlepšení orientace spotřebitele 

v nabídce potravin. Snaţí se o jasné označení zdravých potravin. Díky garantované kvalitě 

nabízí zákazníkům přidanou hodnotu. Všechny potraviny zapojené do tohoto programu mají 

kvalitní sloţení podléhající mezinárodně uznávaným kritériím pro zdravou výţivu. 

Mezi hlavní výhody pro výrobce patří účast na programu, který se věnuje zdravé 

výţivě a tím garantovaná kvalita potravin, která odpovídá mezinárodním výţivovým 

doporučením. Nesporným benefitem je preference u spotřebitelů, odlišení svých výrobků od 

konkurence a budování loajality svých zákazníků. Toto označení má lidem pomoci orientovat 

se na trhu potravin podle jiných kritérií, neţ jsou reklamní kampaně jednotlivých výrobků. 

Značka Vím, co jím umístěna na potravinách by měla být zárukou kvality.  

Vím, co jím také spolupracuje s českými odbornými garanty. Jedná se o Sdruţení 

STOB, které garantuje nezávislost hodnocení výrobků a udělování značky. Bylo zaloţeno 

PhDr. Ivou Málkovou, která spolu s výţivovými specialisty ručí za správnost odborných 

informací. Dalšími garanty je právě Iva Málková a Doc. Ing. Jana Dostálová, CSc. [57] 
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3.5.1 Jak získat značku 

Před vstupem do programu je nutné doloţit nezávislou zprávu o sloţení výrobku, 

podle které bude hodnoceno, zda výrobek splňuje všechna poţadovaná kritéria. Zpráva  

o sloţení výrobků musí být deklarována nezávislým potravinářským orgánem. [57] 

Základním kritériem pro získání označení je dodrţení sloţení v souladu 

s doporučeními Světové zdravotnické organizace nebo Organizace OSN pro výţivu  

a zemědělství. Ta jsou zaměřena na zdravé stravování. Sleduje se u nich obsah trans mastných 

kyselin a nasycených mastných kyselin, coţ jsou tuky podporující cévní a srdeční 

onemocnění. Další hodnotou, která se posuzuje je obsah sodíku, neboli soli, cukru  

a u některých kategorií výrobků také energetická hodnota a mnoţství vlákniny. Kritéria jsou 

přizpůsobována podle nejnovějších poznatků v oblasti výţivy a zdraví a jsou stanovená 

Mezinárodním vědeckým výborem, který tvoří nezávislí odborníci z oblasti výţivy, 

potravinářských technologií a chování spotřebitelů ve světě. [29, 57] 

Rozhodnutí o (ne)udělení licence je zasláno písemně do 30 dní od podání ţádosti  

a doručení všech dokumentů. Udělení licence k uţívání značky a poskytování propagačních 

sluţeb je zpoplatněno. Příspěvek do společného systému financování je pro ČR jednorázový 

za jednu prodejní jednotku ve výši 6 000 Kč na dobu 12 měsíců. Po uplynutí této doby je 

moţné uţívání značky prodlouţit o dalších 12 měsíců pokud je provedena opětovná kontrola 

kvality a zaplacen nový příspěvek. [57] 

3.5.2 Kontrola 

Kvalita sloţení je pravidelně kontrolována nezávislými potravinářskými orgány  

a v případě porušení stanovených kritérií můţe být i odebrána. [57] 

3.5.3 Označení výrobku 

Logo značky „Vím, co jím“, se nachází na dobře viditelném místě na všech výrobcích, 

které jsou do programu zařazeny. Zlaté vycházející slunce, umístěné na znakem zatrţení, je 

symbolem vitality. [57] 
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Obrázek 3-3 Logo značky Vím, co jím;  

Zdroj: [57] 

3.5.4 Výrobky 

V České republice tento projekt zahájil svou činnost ve druhé polovině roku 2010. Do 

programu se zapojili výrobci potravin Unilever, Racio a Maspex a zatím probíhá schvalování 

prvních produktů, které budou nést označení Vím, co jím. [57] 

Ve světě je tato značka zastoupena v 50 zemích a zapojuje kolem 160 společností. 

Takto označeno je na 4 000 produktů a jejich počet stále roste. 600 z označených produktů je 

čerstvé ovoce a zelenila.  Značka je vţdy přizpůsobována lokálním potřebám na jednotlivých 

trzích. [29] 

Základní kategorie potravin zapojené do programu tvoří ovoce a zelenina, nápoje, 

sacharidy, masné výrobky, vejce a náhraţky masa, mléčné výrobky, oleje, tuky a roztíratelné 

tuky, hlavní jídla a doplňující skupina výrobků. 

Označení nemohou získat výrobky, které obsahují více neţ 0,5 % alkoholu, dále také 

doplňky stravy, produkty vázané na lékařský předpis a potraviny určené dětem do jednoho 

roku věku. 

3.5.5 Marketingová komunikace značky 

Pro komunikaci této účelové značky byly vytvořeny internetové stránky (dostupné na 

www.vimcojim.cz). Ty jsou podle mého názoru dobře zpracované. Na mě působí jednoduše, 

čistě, zdravě. Poskytují velké mnoţství informací a dobře se na nich orientuje. Členové, kteří 

se zapojí do tohoto programu, mohou značku Vím, co jím pouţít také ve svých 

marketingových aktivitách. [57]  

Během zpracovávání této práce byly stránky aktualizovány do nového designu. 

3.6 Bio – produkt ekologického zemědělství, Evropské Bio 

V České republice se pouţívá pro označování biopotravin národní značka BIO – 

Produkt ekologického zemědělství. Je určena pro produkty, které pocházejí z ekologického 

http://www.vimcojim.cz/
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zemědělství nebo je lze pro tyto účely pouţít. Toto označení by mělo zaručovat, ţe potraviny 

splňují poţadovaná specifika stanovená zákonem (a také nařízením Rady EU). Jde zejména  

o české produkty. Přísná kritéria zaručují nulový obsah chemikálií, dodrţení pravidel pro 

kontrolované ekologické zemědělství a přístupu ke zvířatům. U těch se např. musí dbát na 

fyzickou i psychickou pohodu, smí se jim podávat pouze ekologicky vypěstované krmivo  

a během svého ţivota nesmí dostávat ţádná antibiotika ani hormony. Značku udílí a kontrolují 

organizace KEZ o.p.s., ABcert a Biokont s.r.o., které jsou pověřeny Ministerstvem 

zemědělství. [54]  

Podle zákona tedy tuzemskou tzv. Biozebrou musejí být označeny ty výrobky, u nichţ 

splnění legislativních podmínek kontrolují stanovené tuzemské kontrolní orgány. Nemusí se 

tedy jednat nutně o český výrobek, ale o výrobek v tuzemsku registrovaný nebo produkt 

dovezený do ČR z tzv. třetích zemí (většinou zemí mimo EU). [62]    

Balené Biopotraviny, které jsou vyprodukovány v Evropské unii (tedy i na území 

České republiky), musí být kromě národního loga od 1. července 2010 povinně označeny také 

logem EU (tzv. Eurolistem) včetně uvedení místa, kde byly vyprodukovány jednotlivé 

zemědělské suroviny, ze kterých se produkt skládá. U biopotravin dovezených do Evropské 

unie z nečlenských zemí není toto označení povinné, ale je pouze dobrovolné. [37] 

Dle staré legislativy tedy mohl biovýrobek, který byl kontrolovaný v tuzemsku, nést 

pouze českou značku a nepovinně také staré evropské logo tzv. Klas. Od 1. 7. 2010 však musí 

povinně nést kaţdý biovýrobek v EU znak "Eurolistu". [62]    

Loga jednotlivých členských zemí, vč. české „Biozebry“, si jsou rovna s evropským 

označením a zaručují, ţe byly dodrţeny všechny zákonné předpisy o ekologickém 

zemědělství. Evropské logo zaručuje, ţe bylo minimálně 95 % sloţek výrobků 

vyprodukováno ekologicky a byla dodrţena všechna stanovená pravidla. [37]    

3.6.1 Jak získat značku 

3.6.1.1 České označení (Biozebra) 

Pokud chce být do ekologického zemědělství zařazena farma (výrobce nebo 

distributor), musí kontaktovat KEZ o.p.s. aby mohla vstoupit do kontrolního systému  

a uzavřít smlouvu o kontrole a certifikaci. Následně je provedena vstupní kontrola, zda je 

podnik připraven na ekologickou činnost (výrobce/distributor připraven k výrobě či 
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distribuci). Po této kontrole podnikatel podá ţádost o registraci na MZe, jehoţ součástí je 

hodnocení vstupní kontroly a je nutné ji opatřit také kolkem ve výši 1 000 Kč. 

K datu doručení ţádosti o registraci MZe začíná běţet tzv. přechodné období.  

K tomuto datu provede KEZ o.p.s. odsouhlasení přihlašovaných půdních bloků (audit) 

evidovaných v LPIS, které je nutné, aby zemědělec mohl získat dotace od MZe. 

U výroby biopotravin a distribuce není přechodné období, takţe KEZ o.p.s. můţe 

provést při vstupní kontrole (ve stejný den), na základě prokázání způsobilosti plnit podmínky 

ekologického zemědělství, také řádnou kontrolu. Výsledkem řádné kontroly je certifikace 

biopotravin. 

KEZ si účtuje poplatky za provedené jednotlivé inspekce a další činnosti dle platného 

ceníku, který má uveřejněný na svých internetových stránkách. [50]    

3.6.1.2 Evropské označení (Eurolist) 

Pro získání označení Bioprodukt na trhu EU musí být dodrţen přísný certifikační 

proces. Zemědělec se nejdříve musí přihlásit u kontrolního orgánu v příslušné členské zemi  

a podepsat smlouvu, aby mohly projít kontrolou jeho výrobní prostory. Pokud jsou vhodné, 

musí ekologické farmy projít minimálně dvouletým přechodným obdobím. Teprve po této 

době mohou své produkty prodávat jako Bio. Zemědělci mají moţnost produkovat jak 

ekologické, tak konvenční produkty, ale v tom případě musí být všechny činnosti jasně 

odděleny. 

Mezi pěstitelem a spotřebitelem jsou ještě zpracovatelé bioproduktů a jejich 

dodavatelé. Předpisy uvedené v Nařízení EU musejí dodrţovat také zpracovatelé a i oni 

podléhají kontrolám příslušných orgánů. Zpracovatelé také musí dbát na zachování 

přirozených charakteristik produktů. Pro produkci zboţí musejí vyuţívat hlavně zemědělské 

suroviny, příp. konvenční zemědělské suroviny a minimum pomocných a přídavných látek 

schválených Komisí nebo členskými státy EU. Dochucovadla a barviva jsou zcela vyloučena. 

Negativním důsledkem tohoto přístupu můţe být kratší trvanlivost. Při skladování, manipulaci 

a zpracování musí být také odděleny ekologické a konvenční sloţky. [27, 35]  

Ekologická certifikace je udělována úspěšným podnikatelům, kteří splní všechny 

podmínky na dobu jednoho roku (maximálně 15 měsíců). Musejí však dodrţovat také další 

pravidla, která upravují běţnou zemědělskou produkci a výrobu potravin.  
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3.6.2 Kontrola 

Kontrola nad dodrţováním předpisů musí být prováděna v kaţdé fázi dodavatelského 

řetězce ekologického zemědělství. Na proces kontroly dohlíţí jednotlivě kaţdý členský stát 

EU. Ten si stanoví kontrolní systém a je za něj také zodpovědný. Organizace provádějící 

kontroly musejí být EU schválené a jejich úkolem je dbát na dodrţování Nařízení pro 

ekologické zemědělství. 

Kontrolní organizace dbají na dodrţování povinností daných zákonem a správným 

pouţíváním značky. Dohlíţejí na to, aby potraviny pocházely z ekologického zemědělství. 

Kontrolu v České republice provádí nezávislé kontrolní organizace ABCert, Biokont CZ  

a KEZ o.p.s. (kontrola jak české tak evropské značky). Kontroly probíhají minimálně jednou 

ročně, ale mohou být prováděny i nepravidelně. V terénu můţe práci kontrolora hodnotit 

zaměstnanec z Ministerstva zemědělství. 

Pokud kontrolní orgány zjistí, ţe nejsou dodrţeny všechny poţadavky, můţe být 

certifikát odebrán a produkty poté nesmí být prodávány jako Bioprodukty. [27, 36, 39]  

3.6.3 Označení výrobku 

V současnosti se evropské označení (Eurolist) a tuzemské označení (Biozebra) do 

velké míry kryjí. Tuzemské označení nevypovídá o ničem jiném neţ značení evropské, přesto 

jsou obě povinná. Tato situace má své historické důvody. Do budoucna se však uvaţuje se  

o změně významu loga "Biozebry" tak, aby označovala např. pouze v tuzemsku vyrobené 

biopotraviny. [62]    

České značení – grafická podoba značky BIO pro Českou republiku představuje tzv. 

Biozebra s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“. Dále je u značky uvedeno také číslo 

kontrolní organizace (CZ-BIO-001, 002 nebo 003). Značka je v zelených barvách. 

Biopotraviny, které byly vyrobeny na území České republiky, jsou označeny jak národní 

značkou, tak musí obsahovat také nové evropské logo určené pro tyto potraviny. Pokud jsou 

biopotraviny do České republiky dovezeny, nemusejí být označeny českou národní značkou.  

 
Obrázek 3-4 Logo značky BIO - produkt ekologického zemědělství;  

Zdroj: [25] 
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Evropské značení – biopotraviny pocházející z EU jsou zpravidla označeny logy 

národních organizací nebo svazů ekologických zemědělců země původu a povinně logem EU. 

Na ekologicky označeném výrobku musí být uvedeno také jméno posledního článku, který 

s ním manipuloval (výrobce, zpracovatel nebo prodejce) a název, resp. kód kontrolní 

organizace. Nové evropské logo bylo vybráno na základě soutěţe studentů designu a má 

název Euro-leaf. Původně pouţívané logo, které bylo pouze dobrovolné, je od 1. 7. 2010 jiţ 

zastaralé. Můţe se však ještě objevit na některých produktech, neţ bude definitivně nahrazeno 

novým.  

                 

  
Obrázek 3-5 Nové logo evropské značky Bio; 

                    Zdroj: [27]                Obrázek 3-6 Staré logo evropské značky Bio;  
                                                   Zdroj: [27] 

   Výrazy jako „ekologický, bio, eko“ apod. nesmí být pouţity pro konvenční 

produkty, které nesplňují potřebné poţadavky. [25, 35, 36] 

3.6.4 Výrobky 

K 31. 12. 2010 bylo v České republice 627 zpracovatelů a 3 517 zemědělců, kteří se 

zabývají ekologickým zemědělstvím. To se na celkové výměře zemědělské půdy v ČR podílí 

10,55 %. [34]   

Ekologické zemědělství vychází z tradic a snaţí se o logické souvislosti s přírodou. 

Ekologické zpracování vychází z poţadavků spotřebitelů a snaţí se spojovat různé chutě. Do 

sortimentu bioproduktů patří jak kvalitní ovoce, zelenina a maso, tak také výţivy pro děti, 

víno z ekologických hroznů, jogurty, pečivo, sušenky, konzervované ovoce a zelenina, hotové 

jídla, čaje atd. [27]  

3.7 PDO, PGI, TSG 

3.7.1 Protected Designation of Origin – PDO 

Označení PDO znamená v českém překladu Chráněné označení původu (CHOP). 

Pouţívá se u zemědělských produktů a potravin, jejichţ výroba, zpracování a příprava probíhá 

výlučně v dané oblasti a jsou k tomu vyuţity místní uznávaná know-how. V názvu zboţí je 

uvedeno jméno regionu, určitého místa, příp. země, kde produkt vznikl a byl zpracován,  
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a které převáţně určuje jeho vlastnosti a kvalitu. Toto zeměpisné prostředí zahrnuje přírodní  

a lidské činitele. Spotřebitelé si mohou spojovat svoji představu o vlastnostech (jakosti) 

daného zboţí právě s uvedeným místem původu a jeho specifickými zeměpisnými 

podmínkami. [25, 27, 53, 59]  

3.7.1.1 Označení výrobků 

Grafická podoba loga, které se pouţívá pro Chráněné označení původu, má kruhovou 

podobu s ozubeným okrajem. Je v kombinaci ţluté a červené barvy a obsahuje slovní 

vyjádření názvu.  

 
Obrázek 3-7 Logo značky Chráněné označení původu (PDO); 

Zdroj: [44] 

3.7.1.2 Výrobky  

Z českých produktů bylo pod tímto označením zaevidováno šest výrobků. Jde o Český 

kmín, Chamomilla bohemica, Nošovické kysané zelí, Pohořelický kap, všestarská cibule 

a Ţatecký chmel. Chelčicko-Lhenické ovoce má podanou ţádost. [60] 

Kategorie potravin, kterým značka udělována, zahrnuje maso a masné produkty, sýry, 

další produkty ţivočišného původu, oleje a tuky, ovoce, zeleninu a cereálie, ryby, měkkýše  

a korýše, koření, pivo, nápoje připravené z rostlinných extraktů, chléb, pečivo a další 

pekárenské a cukrářské produkty, přírodní klovatinu a pryskyřici, hořčičnou pastu a těstoviny.  

Kategorie zemědělských produktů se týká sena, esenciálních olejů, korků, košenil, 

květin a okrasných rostlin, vlny, vrbového proutí a třeného lnu. [44]  

3.7.2 Protected Geographical Indication – PGI 

PGI, neboli Chráněné zeměpisné označení (CHZO), se vyuţívá u potravin  

a zemědělských produktů, které úzce souvisí se zeměpisnou oblastí. Jde také o označení místa 

původu v názvu produktu. Na rozdíl od PDO stačí, kdyţ v dané oblasti probíhá alespoň jedno 

stádium – produkce, zpracování nebo příprava (výrobek však stále musí pocházet z regionu). 

PGI je tedy v porovnání s PDO více benevolentní. Má také stejný právní účinek jako PDO  
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a o zápisu nebo zrušení moţnosti značení výrobků platí stejné podmínky. Co se týče vnímání 

spotřebitelem, má pro ně produkt označený jako PDO přímou souvislost mezi jeho 

charakteristikami a místem původu. V případě známky PGI je podstatnější receptura, vztah 

mezi původem a typičností produktů je pouze částečný. [25, 28, 53] 

3.7.2.1 Označení výrobků 

Grafická podoba loga Chráněného zeměpisného označení je téměř shodná  

s Chráněným označením původu. Liší se slovním názvem a barevnou kombinací. Červená 

barva je nahrazena modrou.  

 
Obrázek 3-8 Logo značky Chráněné zeměpisné označení (PGI);  

Zdroj: [44] 

3.7.2.2 Výrobky  

Touto značkou mohou být označeny stejné druhy potravin a zemědělských výrobků 

jako u Chráněného označení původu (viz kapitola 3.7.1.2). 

Z českých výrobků nese Chráněné zeměpisné označení 19 výrobků. Jedná se např.  

o Budějovické pivo, České pivo, Hořické trubičky, Karlovarský suchar, Mariánskolázeňské 

oplatky, Olomoucké tvarůţky nebo štramberské uši. Dále je podána ţádost o zařazení mezi 

tyto výrobky také pro Valašský frgál a pro Karlovarské trojhránky a Karlovarské oplatky je 

ţádost zveřejněná pro podání případných námitek. [60] 

3.7.3 Traditional Speciality Guaranteed – TSG 

Zaručená tradiční specialita se nezaměřuje na původ, ale zdůrazňuje tradiční charakter 

produktů v jejich sloţení nebo v pouţitém způsobu výroby. Důraz je kladen na pouţití 

tradičních surovin nebo tradiční způsob výroby či zpracování. Pojem „tradiční“ značí, ţe je 

doloţeno jejich pouţití na trhu Společenství a to mezi více generacemi. Musí mít tedy tradici 

alespoň 25 let, coţ obecně představuje jednu generaci ve společnosti. Pouţití těchto tradičních 

charakteristik má význam nejen pro spotřebitele, jako odlišení od konkurence a usnadnění 

orientace, ale také pro výrobce a obchodníky. V současnosti se však tato ochranná známka 

příliš nevyuţívá. [26, 53, 59] 
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3.7.3.1 Označení výrobků 

Logo pro Zaručenou tradiční specialitu je tvořeno modrým vnitřním kruhem 

s hvězdami a vnějším ţlutým, ve kterém je slovní vyjádření názvu spolu s ozubeným okrajem. 

 
Obrázek 3-9 Logo značky Zaručená tradiční specialita (TSG);  

Zdroj: [44] 

3.7.3.2 Výrobky 

Tuto značku zatím získaly čtyři české výrobky. A Česká republika podala návrh na 

zaevidování dalších dvou (Pomazánkového másla a Praţské šunky). [60] 

3.7.4 Jak získat značky 

Pro získání kaţdé značky nejprve musí výrobci podle přesně specifikovaných kritérií 

definovat samotný produkt. Ţádost obsahuje přesnou specifikaci surovin, technologických 

postupů i senzorických parametrů. Poté záleţí, zda se jedná o výrobce v EU nebo mimo ni. 

Jestliţe se jedná o výrobce mimo EU, ale jejich výrobek je uznáván jako GI v jeho zemi, má 

moţnost vyplnit on-line aplikaci pouţitím databáze Evropské komise DOOR (Database of 

Origin and Registration) nebo ji poslat komisi (přímo či prostřednictvím svého národního 

orgánu).  

Pokud patří do Evropské unie, měli by výrobci ţádosti směřovat do vnitrostátního 

orgánu příslušného členského státu. V České republice to je Úřad průmyslového vlastnictví 

pro PDO a PGI a Ministerstvo zemědělství ČR – Úřad pro potraviny, odbor potravinářské 

výroby, pro Zaručenou tradiční specialitu. Úřad ţádost přezkoumá a zveřejněním dá prostor 

pro případné připomínky na národní úrovni. Poté předá ţádost Evropské komisi, která 

rozhodne o certifikaci. Před konečným rozhodnutím však posuzuje oprávněnost ţádosti a má 

povinnost umoţnit po dobu šesti měsíců vznést námitky proti zápisu členským státům EU  

a třetím zemím a to zveřejněním v Úředním věstníku EU. V případě, ţe nejsou ţádné 

námitky, je název zapsán Komisí do Rejstříku  chráněných označení původu a chráněných 

zeměpisných označení nebo zaručených tradičních specialit. Propagace je poté zajišťována 
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soukromými propagačními kampaněmi, z nichţ některé jsou spolufinancovány Evropskou 

komisí. [28, 44, 59] V Příloze č. 1 je uveden obrázek vyjadřující systém při registraci názvu. 

3.7.5 Kontrola  

Názvy zaregistrovaných produktů jsou chráněny proti praktikám, které by mohly 

klamat veřejnost o skutečném původu. Na trhu jsou příslušné orgány kontroly v kompetenci 

členských států. V České republice tuto funkci zajišťuje Státní potravinářská a zemědělská 

inspekce, Státní veterinární správa ČR a Ústřední kontrolní a zkušební ústav  

zemědělský. [28, 44] 

3.8 Fair Trade 

Fair Trade můţeme do češtiny převést jako spravedlivý obchod a jde také  

o celosvětově uţívanou ochrannou známku. Cílem je přímá podpora znevýhodněných 

drobných výrobců v rozvojových zemích Afriky, Asie a Latinské Ameriky a zlepšení jejich 

ţivotních podmínek. Představuje partnerství mezi producentem a spotřebitelem, které bere 

v úvahu skutečné náklady vynaloţené na produkci. Spotřebitelé se tak mohou podílet na 

sniţování chudoby lidí v rozvojových zemích nákupem velmi kvalitních výrobků s tímto 

označením a zemědělcům jsou díky Fair Trade nabídnuty spravedlivé obchodní podmínky. 

Fair Trade dává šanci konkrétním lidem, aby byli sami schopni uţivit sebe a své rodiny  

a unikli tak chudobě. Respektuje sociálně-etické podmínky a ekologické standardy. Tímto 

způsobem obchodování můţou spotřebitelé tlačit na velké výrobce na dodrţování férových 

podmínek a podpořit jiný ekonomický model. Model Fair Trade oproti běţnějším, ale 

krátkodobějším, humanitárním akcím umoţňuje chudým zemědělcům dlouhodobě získat 

moţnost soběstačnosti. Získají spravedlivou odměnu za svou práci. [47] 

3.8.1 Jak získat značku 

Certifikaci zajišťuje společnost FLO-CERT, coţ je samostatná společnost vlastněná 

Fairtrade Labelling Organizations International (FLO). Tato společnost také dohlíţí na 

kontrolu producentů a obchodníků. Auditoři této společnosti jsou většinou ze zemí nebo 

regionů, kde působí. Vyuţívají své znalosti dané oblasti (kulturní, jazykové, právní). Kaţdá 

organizace producentů musí nejprve projít inspekcí. Na základě auditu obdrţí FLO- CERT 

zprávu, díky které pod dohledem nezávislé certifikační komise dojde k rozhodnutí o přidělení 

licence. Další kontroly jsou prováděny kaţdoročně.[49]  

http://www.fairtrade.net/
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Pro přidělení značky musí být dodrţeny stanovené poţadavky spravedlivého obchodu 

(sociální, ekologické i ekonomické). Musí být zaručeno, ţe pěstitelé dostali spravedlivě 

zaplaceno, jsou šetrní k ţivotnímu prostředí a ţe se na pěstování nepodílely děti.   

V příloze č. 2 je uveden princip, na jakém Fair Trade funguje. 

3.8.2 Kontrola 

Kontrolu nad vyuţíváním známky a dodrţováním standardů zabezpečuje mezinárodní 

organizace Fairtrade Labelling Organizations International a národní labellingové iniciativy. 

FLO také stanovuje minimální výkupní ceny jednotlivých produktů i tzv. férových přiráţek. 

V roce 1989 byla zaloţena první mezinárodní organizace pro Fair Trade IFAT (International 

Fair Trade Association), dnes WFTO. [47, 48]   

3.8.3 Označení výrobků 

Výrobky Fair Trade jsou označeny ochrannou známkou na obalech výrobků. Další 

moţností je uvedení pod značkou obchodních organizací, které obchodují podle principů fair 

trade, ale ochrannou známku nevyuţívají. Aţ 85 % výrobků s logem Fair Trade nese také 

díky šetrnému a trvale udrţitelnému vyuţívání přírodních zdrojů označení BIO. 

Známka nesmí být bez písemného souhlasu pouţita jako podpora nebo sponzorství 

jakékoliv události organizace FLO. Bez spojitosti s certifikovaným výrobkem můţe být 

pouţita pouze k informování o jejím významu. [27]   

 
Obrázek 3-10 Logo značky FAIRTRADE;  

Zdroj: [50] 

3.8.4 Výrobky 

Byli certifikováni producenti v 58 rozvojových zemích, kde funguje 827 Fairtrde 

certifikovaných organizací producentů, coţ představuje více neţ 1,2 mil. výrobců  

a pracovníků. Produktů pod touto ochrannou známkou jsou tisíce a jsou dostupné ve více neţ 

sedmdesáti zemích světa. 

http://www.fairtrade.net/
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Kategorie výrobků, kterým bývá udělována značka Fair Trade jsou káva, čaj, kakao  

a čokoláda, ovoce, řemeslné výrobky, ostatní nápoje a ostatní výrobky. [48]   

V České republice funguje Společnost pro Fair Trade, která se zabývá mj. přímým 

dovozem fare trade řemeslných produktů od indické organizace MESH. [48]   

3.9 Demeter 

Demeter je mezinárodní značka, která je určena pro výrobky pocházejícího 

z biodynamického zemědělství. Standardy stanovené pro vyuţívání značky se musí dodrţovat 

ve všech etapách od prvovýroby aţ po zpracování a konečného obalu výrobku. Oproti 

celosvětovému trendu globalizace se Demeter snaţí o lokalizaci a zachování regionálních 

struktur. [43]   

Biodynamické zemědělství je zaloţeno na učení Rudolfa Steinera. Tento přístup se dá 

shrnout jako zemědělství ekologické, které však navíc uznává i další hodnoty. Snaţí se 

vyuţívat přírodní léčivé síly. Je vyloučeno pouţívání syntetických hnojiv nebo chemických 

přípravků, či vyuţívání umělých přísad. Do principů spadá také způsob starání se o zvířata. 

Mimo to jsou také stanovené zásady, které mají za cíl posílit ţivotní procesy v půdě  

i v samotných potravinách. Cílem je tedy zajistit pro člověka zdravé potraviny a také působit 

příznivě na Zemi. Tento přístup byl vytvořen ještě před ekologickým zemědělstvím, jehoţ 

zásady převyšuje, a pracuje se s ním na celém světě. [33, 38, 43]    

Biodynamické zemědělství vyuţívá také zemského rytmu, který určuje pro jednotlivé 

činnosti vhodnou dobu (např. nejvhodnější dobu na kácení dřeva nebo výnos brambor).  

Zemědělci a zpracovatelé, kteří jsou do tohoto programu zapojeni, se aktivně podílejí 

na utváření dobrých podmínek pro budoucnost a zasazují se o zdravé potraviny, které budou 

mít výraznou chuť. [38]   

Demeter International je ekologické sdruţení představující 4 400 hospodářství  

s rozlohou asi 145 tis. ha zemědělské půdy. Působí ve 43 zemích světa. Demeter vytvořil síť 

celosvětových certifikačních organizací a nyní má celkem 16 členských organizací z Evropy, 

Ameriky, Afriky a Nového Zélanku. [43]   
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3.9.1 Jak získat značku 

Pro přijetí principů biodynamického zemědělství a získání značky Demeter je důleţitý 

zájem o přírodu a to ne jen z pohledu přírodních věd, ale také s důrazem na Slunce, měsíc, 

hvězdy a jejich vliv na fungování zemědělství. 

Produkty certifikuje svaz Demeter, který také vytváří své vlastní standardy a zásady. 

Pro získání certifikátu musí být splněny nejdůleţitější předpoklady (nebo musí být alespoň 

předpoklad jejich splnění v budoucnosti). 

Při převodu farem se jedná zejména o přeměnu celého hospodářství a ne pouze jeho 

částí. Tato závazná pravidla stanovují např. čím a jakým způsobem hnojit půdu a plodiny  

a minimální intervaly hnojení. Osivo a rostlinný materiál musí být v souladu s poţadavky 

Demeteru nebo alespoň v bio kvalitě. Další pravidla zahrnují také jasné oddělení pohybu 

výrobků ve všech fázích výroby, přepravy, zpracování, skladování i exportu. Doba přechodu 

od běţného zemědělství k biodynamickému a získání certifikace trvá obvykle tři roky.[33, 43]    

3.9.1.1 Certifikace 

Podnik, který má zájem o přechod na biodynamické zemědělství, musí nejprve vyplnit 

Zemědělský dotazník, který následně zašle přímo na Demeter International eV. Ten získané 

informace prověří kvůli případným nesrovnalostem a poté je podepsána smlouva mezi 

Demeter International a podnikem. Podnik také můţe zaţádat o začlenění do biodynamických 

sdruţení, která jsou provozována na národní úrovni. Podnik má svého správce, který musí 

absolvovat úvodní kurz v biodynamickém zemědělství. Tento manager ve spolupráci 

s akreditovaným biodynamickým poradcem vytváří plán převodu konvenčního zemědělství 

k biodynamickému. Kontrola je prováděna jednou ročně. Agentura, která kontrolu provedla, 

má povinnost informovat Demeter International. Zde také odborná komise rozhodne o udělení 

(příp. o důvodech neudělení) certifikace. 

Pro získání známky je třeba zpracování inspekční správy, která je zpoplatněna. Také 

samotné uţívání ochranné známky je vázáno licenčním poplatkem a to jak na úrovni výrobce, 

zpracovatele, subdodavatele tak obchodní společnosti. 

Certifikaci provádějí v jednotlivých zemích národní organizace, které jsou členy 

Demeter International. V zemích, které doposud nemají svou organizaci, provádí certifikaci 

sám Demeter International. Základním dokumentem pro certifikaci jsou Mezinárodní 

Demeter Standardy. [43]   
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3.9.2 Kontrola 

Certifikaci a kontrolu provádí v České republice pobočka německé společnosti 

ABCERT, která sídlí v Jihlavě. Ta zajišťuje kontrolu podle směrnic organizace Demeter  

a mimo to také dalších organizací jako Bioland, Naturland, NOP, QS nebo BioSuisse. [30] 

3.9.3 Označení 

Značku Demeter mohou vyuţívat pouze podniky, které jsou smluvně vázány 

s autorizovanou organizací, příp. mají platnou dohodu, která se týká členského práva k pouţití 

známky. Pokud podnik nesplňuje ani jeden tento vztah, nesmí na svých výrobcích pouţívat 

název biodynamický nebo Demeter.  

Pro pouţití loga Demeter je vydán manuál. Samotné logo je sloţeno ze tří prvků. 

Prvním je slovní vyjádření demeter v bílé barvě, dále oranţové pozadí a posledním je 

zdůrazňující zelená linka. [43]   

 
Obrázek 3-11 Logo značky Demeter;  

Zdroj: [43] 

3.9.4 Výrobky 

Značku Demeter na světě vyuţívá více neţ 3 500 potravinářských výrobků, včetně 

kosmetiky a módy. Označené produkty zahrnují nejrůznější druhy potravin, jako jsou italské 

předkrmy, vegetariánské pomazánky, potraviny určené dětem, zdravé a sladké snacky, 

zmrzliny, kravské mléko, sýry z čerstvého mléka, víno, jehněčí salám a další.  

Dále do výčtu produktů patří také přírodní kosmetika pro péči o tělo nebo textilní  

a módní výrobky z vlny a bavlny. Demeter má také katalog výrobků, který je však k dispozici 

v německém jazyce. 

Výrobky jsou nabízeny ve specializovaných obchodech, jako např. prodejny se 

zdravou výţivou, obchody jednotlivých farem a podobné, které zdůrazňují individuální 

kvalitu. Tato propojenost funguje zejména v Německu. Důvodem je zajistit vysokou 

informovanost, doplňkové sluţby a také schopnost zodpovědně poradit zákazníkům.  

Součástí biodynamického zemědělství jsou také přípravky, které jsou vyrobeny 

z léčivých bylin, minerálů, či kravského hnoje. Pouţívání těchto přípravků slouţí 

k naplňování standardů Demeter. [43]   
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4 Metodika výzkumu 

Marketingový výzkum je aktivita, která můţe poskytnout podstatné informace o trhu  

a cílových segmentech různým subjektům na trhu. [52]  

Abychom zjistili všechny pro nás podstatné informace, vyvarovali se zbytečných chyb 

a také ušetřili finanční prostředky, je potřeba stanovit si základní pravidla a dodrţovat 

následnost jednotlivých kroků. Přestoţe kaţdý výzkum je jedinečný a má svá specifika 

vyplývající ze samotného zkoumaného problému, můţeme celý proces rozdělit na dvě hlavní 

části. Jedná se o přípravnou a realizační fázi. 

Kozel tyto dvě části člení na další na sobě závislé kroky. V přípravné fázi se jedná  

o definování problému a cíle, po kterém následuje orientační analýza situace a plán výzkumu 

projektu. Realizační fáze je charakterizována sběrem údajů, zpracováním získaných dat  

a jejich následnou analýzou. Poslední dva kroky představují interpretaci výsledků  

a vypracování závěrečné zprávy a její prezentace. Velkou pozornost musíme věnovat zejména 

přípravné fázi, která ovlivňuje realizační etapu. [11] 

4.1 Přípravná fáze 

4.1.1 Definování problému 

V současné době, kdy dochází k výraznému převisu nabídky nad poptávkou, je na trhu 

potravin obrovská konkurence. Stále více se na trhu objevují nevhodné potraviny, které 

mohou ohroţovat lidské zdraví nebo se skládají z umělých přísad a náhraţek. S trendem 

zdravého ţivotního stylu a orientací na domácí a hlavně přírodní produkty mohou nabývat na 

významu účelové značky. Ty mohou spotřebiteli usnadnit orientaci na trhu výrobků a pomoci 

mu s výběrem vhodných potravin. Tato oblast značení výrobků je však relativně nová a mezi 

spotřebiteli podle mého názoru nejsou značky příliš známé a nevěnují jim přílišnou pozornost. 

Na potravinářském trhu existuje velké mnoţství značek, ale zároveň je zejména  

o některých k dispozici málo informací. V této situaci pro spotřebitele můţe být obtíţné se 

v nich orientovat. Na jedné straně se těmito značkami snaţí výrobci odlišit od konkurence  

a poskytnout spotřebiteli přidanou hodnotu, ale na druhé straně se málo řeší, zda o tom 

spotřebitel ví a zda zná význam těchto značek. 
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4.1.2 Cíl 

Cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké je povědomí mezi spotřebiteli o problematice 

vyuţívání účelových značek na trhu potravin. Zaměřuji se na to, zda spotřebitelé znají 

vybrané účelové značky na trhu potravin, zda vědí, co znamenají a věnují jim pozornost při 

výběru potravin. Dílčím cílem je zjistit, jaké faktory je při nákupu ovlivňují a zda vnímají 

jednotlivé značky jako důvěryhodné a zaručující určitou úroveň kvality. Dále chci zjistit, zda 

o danou problematiku mají zájem a jakou formu komunikace a poskytování informací by 

uvítali. Konkrétně se zaměřuji na deset účelových značek, které jsem podrobněji popsala ve 

třetí kapitole. Jedná se o české značky Klasa, Regionální potravina, Vím, co jím a Bio – 

produkt ekologického zemědělství, které jsou podle mého názoru zajímavé a mohou být pro 

spotřebitele uţitečné při orientaci mezi českými výrobky. Dále jsem vzhledem k členství 

České republiky v EU a společnému trhu zvolila evropské označení Bio, PDO, TSG a PGI. 

Poslední kategorií jsou globální značky Fair Trade a Demeter. Značka Demeter není u nás 

příliš rozšířená, takţe bude do výzkumu zařazena spíše jako doplňková.   

4.1.3 Plán výzkumu 

4.1.3.1 Shromaţďované údaje  

Pro účely této práce jsem vyuţila z části sekundární data, která jsou získána z odborné 

literatury (seznam je uveden v příloze) a zejména z internetu. Zde jsem vyuţila především 

webové stránky věnující se konkrétním účelovým značkám. 

Stěţejní data této práce jsou však získána prostřednictvím primárního výzkumu. Podle 

času se jedná se o informace stavové (shromaţďované jednorázově v jednom časovém 

okamţiku). Podle charakteru se jedná jak o kvantitativní údaje, tedy znalost značek, tak 

kvalitativní zjišťují motivy či postoje. Podle obsahu jsem zjišťovala znalosti, názory,  

záměry. [11] 

4.1.3.2 Způsob sběru informací 

Jako metodu pro sběr dat jsem zvolila elektronické (s vyuţitím e-mailu) a osobní 

dotazování. Jednotlivým respondentům byly kladeny otázky, které se týkají jejich znalosti  

a postojů k účelovým značkám na trhu potravin a míry, jakou je ovlivňují při výběru výrobků. 
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Respondenty jsem plánovala oslovit zejména v domácnostech na území 

Moravskoslezského kraje pro osobní dotazování. Při elektronickém dotazování jsem se 

zaměřila na známé a rodinné příslušníky a vyuţila tak metody sněhové koule. 

Nástrojem tohoto výzkumu je dotazník. (viz Příloha č. 3) Dotazník obsahuje 22 otázek 

a jedná se jak o otevřené, uzavřené tak i polouzavřené otázky, kdy můţe být respondent 

vyzván, aby odůvodnil zvolenou odpověď. V závěru dotazníku jsou uvedeny identifikační 

otázky, které umoţní třídění druhého stupně a zahrnují čtyři kritéria. Jedná se o pohlaví, věk, 

nejvyšší dosaţené vzdělání a čistý měsíční příjem respondenta.   

4.1.3.3 Výběr vzorku respondentů  

Základní soubor tvoří obyvatelé Moravskoslezského kraje ve věku 15 aţ 64 let, coţ 

představuje přes 883 tis. osob. Věkové omezení jsem zvolila proto, ţe jsem se chtěla zaměřit 

na osoby v produktivním věku, které mají svůj příjem a také vliv na nákupní proces. Osoby 

mladší 15let většinou nemají své příjmy a jsou více či méně závislí na rodině a nemohou tolik 

ovlivňovat nakupované potraviny. U horní hranice poté předpokládám, ţe starší lidé nevěnují 

takovou pozornost značení potravin a původu výrobků. 

Pro tuto práci jsem zvolila výběrový soubor o velikosti 150 respondentů. Vzorek bude 

odpovídat kvótnímu výběru podle pohlaví a věkových kategorií základního souboru. 

Vycházela jsem z údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem ke dni 31. 12. 2009. [59] 

Charakteristika Rok 2009 
Procentuální 

vyjádření 

Přepočet na 

vzorek 

respondentů 

Počet obyvatel ve věku 15 – 64 let 883 792 100 % 150 

Z toho muţi 446 666 51 % 76 

Z toho ţeny 437 126 49 % 74 

Ve věku 15 – 24 165 629 19 % 29 

Ve věku 25 – 34 189 273 21 % 32 

Ve věku 35 – 44 184 862 21 % 31 

Ve věku 45 – 54 172 405 20 % 30 

Ve věku 55 – 64  171 623 19 % 28 

Tabulka 4-1 Kvótní výběr respondentů pro výzkum 

4.1.3.4 Harmonogram činností 

Pro zajištění všech nutných činností k úspěšnému výzkumu v potřebném čase jsem si 

stanovila časový harmonogram. 
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Činnost Časové období 

Definice cílů výzkumu  7. ledna – 8. ledna 2011 

Plán výzkumu 10. ledna – 13. ledna 2011 

Pilotáţ  14. února 2011 

Sběr údajů 23. února – 16. března 2011 

Zpracování údajů 18. března – 25. března 2011 

Analýza údajů 26. března – 5. dubna 2011 

Tabulka 4-2 Harmonogram činností 

4.2 Realizační fáze  

4.2.1 Sběr údajů 

Data jsem sbírala jak elektronickou formou, tak osobním dotazováním. Osobně jsem 

oslovila 70 respondentů na území měst Ostravy, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí  

a jejich okolí. Dále jsem rozeslala elektronickou poštou 40 dotazníků lidem, kteří se vyskytují 

na území Moravskoslezského kraje, přičemţ se mi vyplněných vrátilo dvakrát tolik. Pro 

následnou analýzu jsem tedy vyuţila 150 dotazníků. Malé mnoţství dotazníků se mi 

elektronickou formou vracelo ještě v průběhu zpracovávání analýzy výsledků. Ty jiţ však 

nebyly do výzkumu zahrnuty. 

Přes provedenou pilotáţ na malém vzorku respondentů, která vedla k zobecnění 

některých otázek a zkrácení celého dotazníku o jednu otázku týkající se propagace účelových 

značek, měli někteří respondenti problém s pochopením způsobu vyplnění otázky č. 3. Setkala 

jsem se také s názorem, ţe je dotazník příliš dlouhý, ale obecně byli respondenti většinou 

ochotni jej vyplnit.   

4.2.2 Zpracování shromáţděných údajů 

Získaná data jsem zpracovávala prostřednictvím tabulkového procesoru MS Office 

Excel a také pomocí statistického programu SPSS for Windows, který jsem vyuţila pro 

hledání závislostí v odpovědích respondentů pomocí Chí-kvadrát testu. Základ tvoří matice, 

do které byly postupně vloţeny všechny údaje a která slouţí pro další vyhodnocení.  Podle 

identifikačních otázek, otázek zaměřujících se na roli respondentů při nákupu potravin pro 

domácnost, příp. podle preferencí českých potravin jsem provedla také třídění druhého 

stupně. Výsledné hodnoty jsem vyjádřila v procentech a znázornila pomocí tabulek a grafů. 

Zpracované údaje tvoří základ pro závěrečné zhodnocení a návrhy a doporučení.  
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5 Analýza postojů spotřebitelů k účelovým značkám 

Analýza výsledků výzkumu je provedena na základě dotazníku, který je Přílohou č. 3. 

Dotazník obsahuje 22 otázek a je zaměřen na nákupní chování respondentů a účelové značky 

na trhu potravin. 

5.1 Struktura respondentů 

Identifikační otázky zahrnují čtyři kritéria a jsou umístěny na konci dotazníku. Jedná 

se o pohlaví, věkovou kategorii, nejvyšší dosaţené vzdělání a čistý měsíční příjem 

respondentů. Dalším kritériem je role při nákupu potravin, kterou respondenti v domácnosti 

zastávají a je zařazena jako druhá otázka v dotazníku. Tato kritéria tvoří základ pro třídění 

druhého stupně, u kterého jsem se zabývala vţdy výsledky, kde se objevovaly nejvýraznější 

rozdíly.  

Pohlaví a věková struktura byla dána kvótním výběrem, který byl stanoven 

v metodice výzkumu v kapitole 4 a plánovaná struktura byla dodrţena. (viz Příloha č. 4 - Graf 

č. 1, 2).  

Vzdělanostní strukturu (viz Graf 5-1) zastupuje 53 %  respondentů se středoškolským 

vzděláním ukončeným maturitní zkouškou. Střední školu bez maturity a vysokou školu 

uvedlo 20 % a 25 % dotázaných a pouze jedno procento zastupuje základní vzdělání. To 

uvedli dva respondenti z nejniţší věkové kategorie, kteří stále studují střední školu. Vzhledem 

k velmi malému počtu respondentů v této kategorii nelze povaţovat jejich výsledky jako 

relevantní pro následné třidění druhého stupně. Proto budu dále pracovat jen se 

středoškolským a vysokoškolským vzděláním. 

 

Graf 5-1 Vzdělanostní struktura respondentů 
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Protoţe otázka na příjem byla orientovaná na čistý měsíční příjem, je nejpočetnější 

skupinou (47 %) rozmezí 8 001 aţ 16 000 Kč. Příjem ve výši 16 001 aţ 24 000 Kč uvedlo  

30 % respondentů. Třetí největší kategorií (14 %) byli respondenti s čistým měsíčním příjem 

menším neţ 8 000 Kč. To je dáno zejména početnou skupinou studentů a maminek na 

mateřské dovolené. Nejvyšší kategorii, tedy více neţ 40 tis. Kč, neuvedl ţádný respondent. 

(viz Graf 5-2) 

 

Graf 5-2 Čisté měsíční příjmy respondentů 

Poslední otázka zjišťovala roli při nákupu potravin, tedy zda respondenti potraviny 

převáţně nakupují, nenakupují nebo zda se o nákupy dělí s dalšími členy domácnosti. 

Největší část dotázaných (43 %) v domácnosti není sama zodpovědná za nákupy, ale dělí se  

o tuto činnost s dalšími osobami. Převáţně nakupuje 38 % respondentů. Pravidelným 

nákupům (ať uţ převáţně nebo částečně) se tedy věnuje přes osmdesát procent dotazovaných, 

coţ je vhodné pro získání relevantních odpovědi na další otázky. (viz Graf 5-3) 

 

Graf 5-3 Struktura respondentů podle role při nákupu potravin 

Převáţně v domácnostech respondentů nakupuje 59 % ţen, zatímco z dotazovaných 

muţů je převáţně zodpovědných za nákupy pouze 17 %. Téměř vůbec nenakupuje 14 % ţen  

a 24 % muţů. (viz Příloha č. 4 - Graf č. 3) 
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5.2 Nákupní chování zákazníků na trhu potravin 

První otázka v dotazníku směřovala k místu, kde respondenti potraviny nakupují 

nejčastěji. Přestoţe bylo na výběr pět variant, respondenti označovali pouze dvě moţnosti. 

Jednalo se o supermarkety a hypermarkety, kde respondenti mohou nakoupit také další 

kategorie výrobků, a menší samoobsluhy. S převahou 83 % potom převládají větší prodejny 

před samoobsluhami. (viz Graf 5-4) Převaha větších prodejen souvisí s nynějším trendem 

one-stop-shopping, kdy pod jednou střechou zákazník můţe kromě potravin nakoupit také 

další výrobky jako drogerii, domácí potřeby, oblečení apod. Jsou zde také nabídky výhodných 

akcí a niţší ceny. 

 

Graf 5-4 Nejčastější místo nákupu potravin 

Respondenti byli také poţádání, aby si vybrali z šestnácti nabízených faktorů pět, 

které je nejvíce ovlivňují při nákupu potravin. Ty poté měli seřadit a označit od jedné do 

pěti, kde 1 znamenalo nejvíce důleţitý a 5 nejméně. Pokud by si z nabídky nevybrali a chyběl 

jim nějaký důleţitý faktor, měli moţnost zvolit také variantu jiné a doplnit jej.  

Podle součtu respondentů, kteří daný faktor uvedli mezi pěti nejdůleţitějšími, byla 

nejčastěji označována cena, kterou uvedlo 80 % dotázaných. Dále předchozí zkušenost nebo 

určitý zvyk při nákupu (79 %), kvalita výrobku (69%), výhodné akce při nákupu potravin 

(43%), doba trvanlivosti (35 %), značka výrobku (30 %) a také přání člena rodiny (30 %).  

Stanovila jsem si váhu pro jednotlivé pozice (1. pozice = 5 bodů; 2. = 4 body;  

3. = 3 body; 4. =2 body a 5. = 1 bod) a spočítala váţený průměr pro jednotlivé faktory. Podle 

toho jsem je následně mohla seřadit podle důleţitosti.  

Vzorec pro výpočet váženého průměru:    [22] 
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Nejdůleţitějším faktorem je tedy předchozí zkušenost. Dále cena, kvalita výrobku, 

nákupní akce, přání rodinných příslušník, trvanlivost potravin a značka. Nejméně důleţitá je 

energetická hodnota výrobku a na předposledním místě je značka kvality výrobku uvedená na 

obalu. 

Faktor/ Pozice 1 2 3 4 5 Celkem 
Váţený 

průměr 

Zkušenost 45% 17% 11% 5% 1% 79% 0,2467 

Cena 19% 25% 18% 7% 11% 80% 0,2187 

Kvalita výrobku 25% 15% 15% 9% 5% 69% 0,1987 

Akce 3% 8% 11% 11% 10% 43% 0,0967 

Přání člena rodiny 1% 7% 11% 7% 4% 30% 0,0780 

Trvanlivost 1% 7% 5% 12% 10% 35% 0,0647 

Značka 0% 3% 7% 13% 7% 30% 0,0580 

Sloţení 2% 8% 5% 5% 4% 24% 0,0573 

Doporučení 0% 2% 7% 5% 5% 19% 0,0433 

Původ 0% 5% 3% 7% 9% 24% 0,0407 

Atraktivita výrobku 5% 3% 1% 1% 1% 11% 0,0307 

Prospěšnost 1% 0% 2% 2% 9% 14% 0,0200 

Reklama 0% 0% 1% 6% 3% 10% 0,0140 

Atraktivita obalu 0% 0% 0% 0% 4% 4% 0,0027 

Značka kvality 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0,0027 

Energetická hodnota 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0,0007 
Tabulka 5-1 Faktory ovlivňující respondenty při nákupu potravin podle důleţitosti 

Poslední otázka se týkala preferencí původu potravin. Na výběr byly tři moţnosti – 

preference českých nebo zahraničních potravin, příp. neutrální odpověď. Zahraniční potraviny 

preferuje pouhé jedno procento respondentů. Zbytek je rovnoměrně rozdělen na preferenci 

českých potravin (49 %) nebo to je respondentům jedno a není to pro ně při výběru potravin 

stěţejní (50 %). (viz Příloha č. 4 – Graf č. 4) To potvrzuje trend, kdy se zákazníci opět 

orientují na české potraviny. 

České potraviny preferují především respondenti, kteří se pravidelně (převáţně sami 

(56 %) nebo částečně spolu s dalšími členy domácnosti (57 %) starají o nákup potravin pro 

domácnost. Respondentům, kteří se nepodílejí na nákupu potravin v domácnosti, na původu 

potravin většinou nezáleţí (82 %). (viz Graf 5-5) S pouţitím Chí-kvadrát testu jsem zjistila 

závislost preference původu potravin na roli, kterou respondent zastává v domácnosti při 

nákupu (zda má zodpovědnost za nákup potravin). (viz Příloha č. 5 – Tabulka č. 1) 
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Graf 5-5 Preference původu potravin podle role respondentů při nákupu 

Pokud se zaměřím na vzdělání, tak české potraviny preferuje 47 % středoškoláků bez 

maturity, 48 % s maturitou a 63 %  vysokoškolsky vzdělaných respondentů. (viz Příloha  

č. 4 -  Graf č. 5). České potraviny preferují nejvíce lidé ve věku 45 aţ 54 let (67 %)  

a respondenti s čistým měsíčním příjmem 16 tis. aţ 32 tis. Kč, kde to uvedlo také přes 60 % 

dotázaných. (viz Graf 5-6 a Příloha č. 4 – Graf č. 6)  

To můţe mít souvislost s větším důrazem na zdravý ţivotní styl např. v souvislosti 

s tím, ţe mladí lidé kolem 25 – 30 let zakládají rodiny a více se zajímají o původ potravin a se 

zvyšujícím se věkem také hrozí větší riziko civilizačních onemocnění a lidé se více zajímají, 

čím se stravují. S pouţitím Chí-kvadrát testu jsem však vyloučila závislost preference původu 

potravin na vzdělání i věku. (viz Příloha č. 5 – Tabulka č. 2, 3) 

 

Graf 5-6 Preference českých potravin podle věku 

5.3 Znalost účelových značek 

V dotazníku je uvedena stručná definice účelových značek a jejich účelu, po které 

následovala otázka, zda si takových značek při nákupu potravin respondenti všímají.  

61 % dotázaných si jich na výrobcích všímá občas. Pouhé jedno procento uvedlo, ţe si jich 
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všímá vţdy. Zbytek respondentů je při nákupu potravin neregistruje (viz Graf 5-7). Více si 

účelových značek všímají ţeny. Pouze 35 % z nich se na účelové značky nedívá nikdy, 

zatímco muţů to uvedlo 41 %. (viz Příloha č. 4 - Graf č. 7) Ţeny se mnohem častěji starají o 

pravidelný nákup potravin neţ muţi, mají tedy zřejmě větší přehled o nabídce na trhu a více 

se ohlíţejí na informace uvedené na výrobcích. 

 

Graf 5-7 Jak moc si respondenti všímají účelových značek 

Nejvíce si účelových značek všímají respondenti, kteří potraviny pro domácnost 

nakupují pravidelně (70 %). Dotázaní, kteří potraviny nenakupují, je většinou neregistrují  

(54 %). (Viz Graf 5-8) 

 

Graf 5-8 Jak moc si respondenti všímají účelových značek podle role při nákupu 

5.3.1 Spontánní znalost 

Respondenti při dotazu na spontánní znalost převáţně uváděli značku Klasa nebo Bio. 

Nejčastější si však nevybavili ţádnou účelovou značku. (viz Graf 5-9).  

Mezi odpověďmi se ojediněle vyskytlo také Evropské značení Bio, Fair Trade, Vím, 

co jím a Regionální potravina. Mimo tyto značky pak také jednotlivci uvedli bezlepkové a dia 
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potraviny, český výrobek, ekologické zpracování, zelený bod, odhazující panáček, 

recyklovatelný obal nebo označení plastu, ze kterého je výrobek vyroben.  

Jeden respondent uvedl vţdy maximálně dvě konkrétní označení. Více jich uvedli 

pouze tři respondenti. 

 

Graf 5-9 Spontánní znalost účelových značek u potravinářských výrobků 

5.3.2 Podpořená znalost 

Pro zjištění podpořené znalosti byla respondentům ukázána loga deseti vybraných 

účelových značek. U nich měli uvést, zda tuto značku znají a v tom případě také uvést 

stručný význam nebo zda ji zaregistrovali, ale význam jim není zcela jasný nebo ji nikdy 

neviděli a neví, co značí. (viz Graf 5-10). Pokud respondenti uvedli špatný význam nebo sice 

označili, ţe značku znají, ale význam neuvedli ţádný, zařadila jsem je do druhé kategorie 

(Zaregistroval(a) jsem tuto značku, ale neznám její význam).   
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Graf 5-10 Podpořená známost vybraných účelových značek 

Velmi špatně ve výzkumu dopadly evropské značky PDI, TSG a PDO, které nezná  

94 – 97 % dotázaných. Pouhé jedno procento znalo význam dvou z nich a to PDI jako 

potravinu pocházející z určité geografické oblasti a TSG jako tradiční potravinu v dané zemi. 

PDI a PDO zaznamenaly 3 % a TSG 5 % respondentů. Můţe to být způsobeno relativně 

malým počtem zaregistrovaných českých výrobků. Hůře dopadla uţ jen značka Demeter, 

kterou zaregistrovala pouhá 2 % respondentů a ostatní ji vůbec neznají. To je dáno tím, ţe se 

jedná o globální značku, která v naší republice není příliš rozšířena. 

O něco málo lépe dopadlo evropské označení Bio, které znají 3 % respondentů,  

a 18 % dotázaných ji alespoň zaregistrovalo. Tento ne velmi dobrý výsledek je však zřejmě 

ovlivněn nedávnou změnou loga, které je na trhu teprve od druhé poloviny minulého roku. 

V současné době je stále přechodné období, kdy se zákazníci na trhu mohou setkat jak 

s novou, tak se starší podobou loga. 

Značku Vím, co jím zná 5 % dotázaných a zaregistrovalo ji 15 %. V tomto případě se 

však jedná o poměrně novou značku, která na českém trhu působí rovněţ teprve od druhé 

poloviny minulého roku. Lidé značku spojovali se zdravým ţivotním stylem a zdraví 

prospěšným sloţením. Vzhledem k tomu, co tato značka představuje, si však myslím, ţe má 

do budoucna velký potenciál najít si při vhodné komunikaci dostatek zákazníků. 

Docela překvapivě znají tuto značku nejvíce respondenti ve věku 55 aţ 64 let, ze 

kterých to uvedlo 18 %. Největší podíl respondentů, kteří ji alespoň zaregistrovali, přestoţe 
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neznají plně její význam, je ve věku od 25 do 34 let. Téměř vůbec značku neznají, ani 

nezaregistrovali lidé kolem padesáti let. (viz Graf 5-11)  

 

Graf 5-11 Známost značky Vim, co jím podle věku 

Značku Fair Trade zná 9 % a zaregistrovalo ji 17 % respondentů. Jedná se o globální 

značku, která jak respondenti uvedli, slouţí k podpoře zemědělců a výrobců z chudých, 

rozvojových zemí, zasluhuje se za spravedlivé ohodnocení za práci a bojuje proti práci dětí.  

Její význam znají zejména respondenti do 35 let (kolem 16 %). Starší lidé, kteří byli 

v dotazování osloveni, její význam většinou neznají. 33 % respondentů kolem padesáti let 

věku uvedlo, ţe danou značku alespoň zaregistrovalo. Více si této značky všímají ţeny (zná 

nebo zaregistrovalo ji o 12 % více ţen neţ muţů) a největší známost (16 %) a povědomí  

(31 %) o Fair Trade mají vysokoškoláci, nejmenší poté vyučení respondenti (94 % z nich ji 

nezná). (viz Graf 5-12 a Příloha č. 4 - Graf č. 8, 9) S touto značkou se mohou spotřebitelé 

setkat také v zahraničí, coţ mohlo ovlivnit zejména znalost mladší generace respondentů, 

kteří mají více moţností vycestovat.  

 

Graf 5-12 Známost značky Fair Trade podle vzdělání 
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Regionální potravinu zná 16 % a zaregistrovalo ji 19 % dotázaných. Jedná se  

o českou značku, která podporuje regionální výrobce a kaţdý kraj má jak logo (v souladu se 

stanovenými obecnými pravidly), tak podmínky přizpůsobené pro daný kraj. Respondenti 

uváděli jako význam této značky, ţe se jedná o výrobky daného regionu, krajovou specialitu, 

o výrobky, které se spotřebovávají v místě výroby a spojovali ji také s českými zemědělci.  

O něco větší znalost májí ţeny, kdy 24 % ji zná a 15 % ji zaregistrovalo. (viz Graf 5-13)  

 

Graf 5-13 Známost značky Regionální potravina podle pohlaví 

Nejlépe dopadly české značky Klasa a Bio – produkt ekologického zemědělství.  

Bio zná nebo alespoň zaregistrovalo skoro osmdesát procent respondentů. Jako 

vysvětlení většina pouţila, ţe se jedná o Bioprodukty, k čemuţ zřejmě svádělo zejména slovní 

vyjádření BIO v samotném logu značky. Dále uváděli, ţe se jedná o produkty ekologického 

zemědělství a výrobky šetrné k ţivotnímu prostředí. 

Největší znalost o této značce mají respondenti okolo třiceti let (63 %). (viz Graf 5-14) 

Opět jsou s významem lépe seznámeny ţeny (58 %) a vysokoškolsky vzdělaní respondenti 

(58 %). U vysokoškoláků jsou však odpovědi nejméně vyrovnané a tak je zde také velký podíl 

neznalých. (viz Příloha č. 4 – Graf č. 10, 11)  
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Graf 5-14 Známost české značky Bio podle věku 

Klasu nezná pouhých 5 % dotázaných. Její význam naopak uvedlo 56 % respondentů. 

Takto velké povědomí o značce je dáno nejspíše rozsáhlou mediální kampaní, která byla 

v poslední době k vidění. Kromě reklamy v televizi a tisku byly také ochutnávky označených 

produktů přímo v místě prodeje. Respondenti si tuto značku spojují s kvalitou a českým 

původem výrobků. 

Její znalost roste postupně s příjmy respondentů, zatímco povědomí bez znalosti 

významu klesá. Výjimku tvoří respondenti s příjmem nad 32 tis. Kč, kde je poměr opačný. 

Zná ji 43 %, ale zaregistrovalo ji 57% dotázaných v této kategorii. Největší podíl respondentů, 

kteří v jednotlivých příjmových intervalech značku neznají, je s příjmy mezi 24 tis. Kč aţ 32 

tis. Kč a to 17 %. (viz Graf 5-15)  

 

Graf 5-15 Známost značky Klasa podle příjmu 

Značku Klasa znají (74 %) nebo alespoň zaregistrovali (26 %) všichni respondenti, 

kteří při nákupu preferují české potraviny. (viz Graf 5-16) Zákazníci si tedy správně spojují 

značku Klasa s českými výrobky. 
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Graf 5-16 Známost značky Klasa podle preferencí původu potravin 

5.3.3 Nejčastěji vídané účelové značky 

Co se týče vnímání značek na obalech výrobků při nakupování, velmi dobře si vede 

česká značka Klasa, kterou registruje při nákupu potravin 91 % dotázaných spolu s českou 

značkou Bio – produkt ekologického zemědělství, tzv. Biozebrou (68 %). Toto zjištění 

koresponduje s úrovní známosti obou značek z předešlé otázky. Zbývající značky registruje 

jen malé procento respondentů nebo ţádní. (viz Graf 5-17) 

 

Graf 5-17 Nejčastěji vídané účelové značky na potravinách 

5.4 Frekvence nákupu výrobků označených účelovými značkami 

Co se týče frekvence nákupu, tak pravidelně respondenti kupují ve větší míře pouze 

výrobky označené značkou Klasa (25 %), příp. ještě českou Bio značkou (5 %). Jednou za čas 

kupují respondenti nejvíce opět Klasu (31 %) a české Bio (28 %). Mimo tyto dvě značky ještě 

11 % respondentů nakupuje také Regionální potraviny a 5 % výrobky s evropským označením 

Bio. Přestoţe ne cíleně, vyzkoušelo kromě Klasy, českého a evropského Bia a Regionální 

potraviny, také 9 % respondentů výrobky označené značkou Vím, co jím a 5 % dotázaných 

produkty Fair Trade. Zda značku někdy koupili, si nevybavují zejména u Vím, co jím, Fair 
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Trade, Evropského značení Bio a Regionální potraviny, coţ uvedlo 69 aţ 82 % respondentů. 

Naopak Klasu uvedlo v této kategorii pouhých 13 %. (viz Graf 5-18)  

U evropských značek PDO, PGI, TSG a globální značky Demeter uvedlo shodně 11 % 

respondentů, ţe je určitě nikdy nekoupili a 89 % si není vědoma, ţe by si takto označené 

výrobky koupili. To souvisí s prokázanou nízkou známostí těchto značek. 

 

Graf 5-18 Frekvence nákupu označených potraviny 

Pro třídění druhého stupně byly největší rozdíly u značek Fair Trade a českého 

označení Bio výrobků, proto jsem se na ně dále zaměřila. 

Českou značku Bio nakupují zejména ţeny. 8 % z nich takto označené výrobky kupuje 

pravidelně a 39 % občas. Nikdy je nekoupilo 9 % a nevybavuje si, zda ano nebo ne 22 % ţen. 

Zatímco muţi uváděli, ţe takto označené výrobky nikdy nekoupilo 12 % z nich a nevybavuje 

si to 41 % dotázaných muţů. (viz Příloha č. 4 - Graf č 12) Pravidelně kupují tyto výrobky lidé 

nejvýše do 44 let, přičemţ ale tyto hodnoty nedosahují ani 10 %. Občas si takto označené 

produkty koupí uţ také lidé ve věkové kategorii 45 – 54 let (37 %) a nejvýznamnější věkovou 

kategorií jsou lidé mezi 35 a 44 lety (48 %). Přestoţe z nejvyšší věkové kategorie značku 

Klasa respondenti nekupují, takto označený výrobek alespoň jednou vyzkoušelo 57 % z nich. 

(viz Graf 5-19) 
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Graf 5-19 Frekvence nákupu české značky Bio podle věku 

Globální značku Fair Trade kupují respondenti, kteří mají minimálně středoškolské 

vzdělání s maturitou. Nejčastěji ji kupují respondenti s vysokoškolským vzděláním, kdy 

minimálně jednou, přestoţe ne cíleně, si takto označený výrobek koupilo 21 % z nich. (viz 

Příloha č. 4 - Graf č. 13) 3 % respondentů ve věku od 25 do 34 let uvedla, ţe tuto značku 

kupují pravidelně. Stejné procento je nakupuje občas spolu se 14 % respondentů ve věku od 

15 do 24 let. (viz Graf 5-20) 

 

Graf 5-20 Frekvence nákupu značky Fair Trade podle věku 

5.5 Důvěryhodnost značek 

Další hodnocení se týkalo subjektivního vnímání důvěryhodnosti těchto značek. 

Skupina evropských značek PDO, PGI, TSG spolu se značkou Demeter byla nejčastěji 

hodnocena neutrální odpovědí (přes 95 %), tedy ţe respondent danou značku nezná nebo 

nezná její význam, a tedy její důvěryhodnost nedokáţe posoudit. To koresponduje s údaji 
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z výše uvedené otázky o známosti. Obdobně byla hodnocena také značka Vím, co jím, kterou 

nezná 86 % dotázaných, ale 10 % respondentů její důvěryhodnost hodnotí kladně.  

Výrazný podíl neutrální odpovědi se sice objevuje také u značek české a evropské Bio 

a Fair Trade (přes 65 %), ale je zde vyšší podíl ostatních odpovědí. Naopak značku Klasa 

nedovedlo posoudit pouze 14 % respondentů a 80 % hodnotilo její důvěryhodnost kladně. 

Negativně se vyjádřilo 6 % dotázaných. Značku Regionální potravina respondenti, kteří ji 

znají, hodnotí převáţně kladně a to 54 %. 9 % z těchto respondentů ji vnímá spíše jako 

nedůvěryhodnou, a 2 % jako zcela nedůvěryhodnou. Česká i evropská Bio značka a Fair 

Trade jsou hodnoceny také spíše kladně, ale podíl odpovědí je jiţ výrazně niţší. (viz  

Graf 5-21) Z toho je patrné, ţe pokud se značkou mají lidé zkušenost, ve velké míře ji hodnotí 

více či méně pozitivně. Objevují se však respondenti, kteří ji hodnotí spíše jako 

nedůvěryhodnou a jen výjimečně jako zcela nedůvěryhodnou.  To značí, ţe by mohly být do 

těchto projektů zapojovány také méně kvalitní potraviny a měla by být prováděná důsledná 

kontrola kvality v průběhu uţívání značek. 

 

Graf 5-21 Hodnocení důvěryhodnosti vybraných účelových značek 

Ţeny vnímají českou značku Klasa pozitivněji neţ muţi. Za důvěryhodnou ji povaţuje 

85 % respondentek, coţ je o 10 % více neţ u muţů. U českého označení Bio je také vysoký 

podíl pozitivního hodnocení (64 % u ţen a 43 % u muţů), ale je zde také vyšší podíl 

nedůvěry. 12 % ţen hodnotilo tuto značku jako spíše nedůvěryhodnou, zatímco u muţů 4 % 

projevili dokonce plnou nedůvěru. (viz Příloha č. 4 - Graf č. 14, 15)   
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Statisticky existuje závislost hodnocení na pohlaví jak u značky Klasa tak u české 

značky Bio. (viz Příloha č. 5 – Tabulka č. 4, 5) 

Respondenti měli dále uvést, zda vidí smysl ve značení potravinářských výrobků 

těmito značkami. Většina dotázaných (58 %) uvedla, ţe je to pro ně smysluplné. (viz Příloha 

č. 4 – Graf č. 16). To by mohl být signál pro výrobce, ţe vyuţití takového označení na svých 

výrobcích znamená určitou přidanou hodnotu a můţe být výhodou při boji s konkurencí. Muţi 

i ţeny volily odpovědi ve stejném poměru (smysl v to vidí 58 % muţů i ţen). V jednotlivých 

věkových kategoriích by to uvítala vţdy nadpoloviční většina respondentů. Výjimku tvoří 

respondenti ve věku 45 – 54 let, ze kterých v tom vidí smysl pouze 47 %. Další kategorií, 

která v tom spíše smysl nevidí, jsou respondenti se středoškolským vzděláním ukončeným 

maturitní zkouškou (53 % uvedlo odpověď „ne“). (viz Příloha č. 4 - Graf č. 17, 18) Pomocí 

Chí-kvadrát testu jsem vyloučila statistickou závislost na pohlaví, ale u vzdělání taková 

závislost existuje. (viz Příloha č. 5 – Tabulka č. 6, 7) 

Ti, co v tom smysl nevidí, uvedli nejčastěji jako důvod, ţe neshledávají rozdíl 

mezi kvalitou výrobků, které jsou označené účelovými značkami a neoznačenými výrobky 

(57 %) a nedostatečnou propagaci těchto značek (40 %). Třetí nejčastější důvod se poté týkal 

ceny, kdy 10 % respondentů povaţuje označené výrobky za zbytečně drahé. Jako jiný důvod 

jeden respondent uvedl, ţe je důleţitější cena a hlavně zvyk při nakupování, neţ nějaké 

označení a další dotazovaný by uvítal spíše jednoznačné informace o původu výrobků, odkud 

jsou. (viz Graf 5-22). Je proto důleţité zvolit vhodnou marketingovou komunikaci a zejména 

dodrţovat deklarovanou kvalitu výrobků. 

 

Graf 5-22 Důvody, proč nemá smysl značit výrobky 

Respondenti ve věku 15 aţ 24 a 45 aţ 54 let uváděli pouze dva důvody a to, ţe nevidí 

rozdíl kvality (kolem 70 %) a dále nedostatečnou propagaci (min 30 %). Dotázaní mezi 25  

a 45 lety uváděli jako třetí důvod zbytečně navýšenou cenu a jednalo se o respondenty 
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s maturitou. Můţe se jednat např. o rodiny s dětmi nebo jedince ţijící v jednočlenné 

domácnosti, kteří jsou na ceny citlivější. Jedná se o respondenty s příjmy od 8 do 24 tis. Kč 

měsíčně. Mohou tedy být opatrnější v tom, za co je utratí. Z nejvyšší věkové kategorie uvedlo 

17 % nízkou dostupnost označených výrobků. V tomto věku respondenti mohou preferovat 

spíše menší prodejny, kde můţe být problém tyto výrobky sehnat. Všichni tito respondenti 

mají středoškolské vzdělání bez maturity. Jinou odpověď zvolilo 13 % respondentů kolem 

třiceti let. Tito odpovídající mají maturitu nebo vysokou školu. (viz Graf 5-23, Příloha  

č. 4 – Graf č. 19, 20) 

 

Graf 5-23 Důvody, proč nemá smysl značit výrobky podle věku 

5.6 Postoje k ceně výrobků označených českými značkami Bio a 

Klasa 

Následující otázky se vztahovaly k postoji, jaký mají respondenti k ceně výrobků 

označených účelovou značkou. Respondenti měli nejprve uvést, zda by byli ochotni zaplatit 

více za označený výrobek, který by garantoval určitou úroveň kvality. 61 % respondentů by 

bylo ochotno zaplatit za takovýto výrobek více, neţ za běţný neoznačený výrobek. (viz  

Graf 5-24). Tato ochota roste jak s přibývajícím věkem, tak s vyšší úrovní vzdělání. (viz 

Příloha č. 4 -  Graf č. 21, 22) Na věku existuje také podle Chi-kvadrát testu statistická 

závislost, oproti vzdělání, kde statistická závislost není. (viz Příloha č. 5 – Tabulka č. 8, 9) 

Rozdíl v poměru respondentů ochotných a neochotných si připlatit je také výraznější u ţen, 

kde by si připlatilo 69 % z nich, zatímco u muţů by bylo ochotno zaplatit vyšší cenu 54 %. 

(viz Příloha č. 4 – Graf č. 23) 
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Graf 5-24 Ochota zaplatit za označené výrobky vyšší cenu 

Respondentů, kteří by byli ochotni si připlatit za označené výrobky, jsem se dále ptala 

na procentuální rozpětí, které by byli ochotni zaplatit navíc u pěti vybraných základních 

produktů, které by byly označeny značkou Klasa a Bio. Jednalo se o 1 l mléka, 6 vajec, 1 kg 

masa, 1 kg ovoce a ½ kg těstovin. Respondenti měli na výběr čtyři rozpětí 0 – 10 %,  

11 – 25 %, 26 – 50 % a více neţ 50 %. Více neţ 50 % z ceny výrobku navíc by nebyl ochoten 

zaplatit ţádný respondent. Součástí těchto dvou otázek bylo také stručné vysvětlení významu 

značek. 

 

Graf 5-25 Cenová citlivost u potravin značek Bio a Klasa 

Z výsledků je patrné, ţe obecně za výrobky opatřené značkou Bio by byli respondenti 

ochotni připlatit více, neţ za výrobky pod značkou Klasa. Za ovoce, maso, vejce a mléko by  

4 % respondentů byla ochotna zaplatit vyšší cenu aţ o 26 – 50 %. Za těstoviny by aţ 50 % 
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z ceny byla ochotna připlatit 3 % respondentů. 11 – 25 % by bylo nejvíce respondentů (55 %) 

ochotno zaplatit za maso. (viz Graf 5-25)  

U výrobků značky Klasa by bylo ochotno připlatit 26 – 50 % navíc z ceny pouze 3 % 

dotázaných, a to za ovoce a po jednom procentu za těstoviny a maso. Největší podíl 

respondentů (47 %), kteří by byli ochotni připlatit 11 – 25 % je u masa. (viz Graf 5-25) 

České potraviny nesoucí značku Klasa jsou sice pro respondenty známé a hodnotí je 

převáţně pozitivně, ale cenově by byli ochotni více připlatit za potraviny se značkou Bio. Je 

to dáno moţná tím, co značka Bio představuje. Kromě kvalitních potravin garantuje také 

navíc šetrný přístup k ţivotnímu prostředí. 

Pro třídění druhého stupně jsem se zaměřila na potraviny, u kterých byly patrné 

nejvýraznější rozdíly. 

U značky Klasa jsem se zaměřila na ovoce, kde je největší podíl respondentů 

ochotných připlatit 26 – 50 % z ceny. Aţ o 50 % více za ovoce by byly ochotné připlatit 

pouze ţeny, konkrétně 6 % z nich. (viz Graf 5-26) Z hlediska věku se jedná o 5 % 

respondentek z kategorie do 24 let a 22 % respondentek z věkové kategorie 55 aţ 64 let. Jak 

s přibývajícími čistými příjmy, tak se zvyšujícím se vzděláním roste ochota respondentů 

připlatit si o více neţ 10 % z ceny. S měsíčními příjmy nad 32 tis. Kč by si za ovoce připlatilo 

aţ 50 % z ceny 67 % respondentů. (viz Příloha č. 4 - Graf 24, 25, 26) 

 

Graf 5-26 Ochota připlatit za 1 kg ovoce zn. Klasa podle pohlaví 

V případě označení BIO jsem se zaměřila také na ovoce, u kterého byl nejpatrnější 

rozdíl mezi pohlavím. 68 % muţů by bylo ochotno připlatit si do 10 % z ceny výrobku a 

zbytek nejvýše o 25 %. Naopak u ţen by 59 % bylo ochotno zaplatit vyšší cenu aţ 25 % a 8 % 

ţen by si připlatilo aţ 50 % z ceny. (viz Příloha č. 4 - Graf č. 27) 
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Dále se patrný rozdíl u masa s označením BIO, kde jsem se zaměřila na příjmy a věk 

respondentů. 5 % aţ 6 % respondentů s čistým měsíčním příjmem od 8 tis. Kč do 24 tis. Kč 

by bylo ochotno připlatit aţ 50 % z ceny výrobku. Všichni tito respondenti jsou ve věku 35 aţ 

54 let. Zatímco v prvních třech příjmových kategoriích je rostoucí poměr respondentů 

ochotných zaplati nejvýše 10 % z ceny, v poslední kategorii 32 001 aţ 40 tis. Kč se všichni 

shodli, ţe by připlatili 11 – 25 % navíc z ceny výrobku. (Graf 5-27, Příloha č. 4 -  Graf č. 28) 

 

Graf 5-27 ochota připlatit za 1 kg masa značky Bio podle příjmu 

5.7 Marketingová komunikace a informace o účelových značkách 

V dotazníku je také otázka na marketingovou komunikaci účelových značek. 

Respondenti měli uvést, zda zaznamenali nějaký způsob propagace vybraných značek. Větší 

část respondentů (55 %) nějaký způsob komunikace zaznamenala. (viz Příloha  

č. 4 -  Graf č. 29)  

Respondenti, kteří nějakou formu komunikace zaznamenali, měli také uvést, čeho se 

týkala. Jednalo se zejména o značku Klasa, kterou uvedlo 81 % dotázaných. Do propagace 

této značky byly také vloţeny nemalé prostředky ze strany státu. Dále 24 % respondentů 

zaznamenalo propagaci značky Bio a 4% značky Fair Trade. 23 % dotázaných uvedlo jinou 

moţnost. Jednalo se např. o propagace privátní značky „naše bio“ společnosti Billa, propagaci 

výrobků pocházejících z EU a mléčných výrobků. Respondenti uváděli také způsob 

propagace a to prostřednictvím reklamy a televize, ojediněle pak ochutnávky a promo akce a 

letáky. (viz Graf 5-28) 

Více propagaci zaznamenaly ţeny (61 %) neţ muţi (50 %), avšak statistická závislost 

zde podle Chi-kvadrát testu není. (viz Příloha č. 4 - Graf č. 30, Příloha č. 5 – Tabulka č. 10)  
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Graf 5-28 Zaznamenaná propagace 

Zajímalo mne také, zda oslovení respondenti vnímají problematiku účelových značek 

jako zajímavou. 32 % dotázaných uvedlo, ţe je tato problematika vůbec nezajímá a pouhá  

3 % se o tuto problematiku zajímají. Ovšem největšímu podílu respondentů (65 %) tato 

problematika přijde zajímavá, přestoţe se o ni dosud blíţe nezajímali (viz Graf 5-29). Snad 

k tomuto zjištění alespoň z části přispěl tento výzkum a tito respondenti se budou více 

zaměřovat na značení potravin a potravinářských výrobků a dále se o tuto problematiku 

zajímat. K tomu by však bylo také třeba více dostupných informací. 

 

Graf 5-29 Zájem o problematiku účelových značek 

S přibývajícím věkem se zájem o tuto problematiku zvyšuje, přestoţe se před tímto 

dotazováním o ni oslovení lidé blíţe nezajímali. Respondenti, kteří se o tuto problematiku 

sami aktivně zajímali, nejsou starší 44 let. (viz Graf 5-30) Statistická závislost na věku zde ale 

není. (viz Příloha č. 5 – Tabulka č. 11) 
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Graf 5-30 Zájem o problematiku účelových značek podle věku 

Více informací o účelových značkách na potravinářském trhu by uvítalo 81 % 

respondentů, pro které je tato problematika jiţ nyní zajímavá (viz Příloha č. 4 - graf č. 31). 

Pokud si tyto respondenty rozdělíme podle pohlaví, tak z ţen pouze 9 % nepoţaduje více 

informací, zatímco u muţů se jedná o 25 %. (viz Příloha č. 4 - graf č. 32) Ţeny jsou 

přístupnější k vnímání informací o této problematice a v případě, ţe jim budou poskytnuty 

relevantní informace ve větší míře, budou o tuto problematiku pravděpodobně více zajímat  

a řídit se těmito značkami při nákupu potravin.  

S tímto souvisela také poslední otázka týkající se tohoto tématu, a to odkud tito 

respondenti nejčastěji informace čerpají. Měli označit nejvýše dvě odpovědi ze sedmi 

moţných, kdy poslední byla otevřená pro případné jiné náměty. Nejméně preferují odbornou 

veřejnost, kterou uvedlo pouhé jedno procento. Naopak celá polovina dotázaných uvedla 

televizi, kterou následoval internet se 41 % a jiţ s menším rozestupem místo prodeje (34 %), 

tisk a literatura (32 %) a reference známých a rodiny (27 %). (viz Graf 5-31) Pro muţe je poté 

největším zdrojem informací televize (63%) a internet (52 %), zatímco ţeny čerpají nejvíce 

informací přímo v místě prodeje (41%). (viz Příloha č. 4 - Graf č. 33)  

 

Graf 5-31 Zdroje informací 
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6 Návrhy a doporučení 

Z výzkumu vyplynulo, ţe lidé nakupují potraviny především ve velkých 

hypermarketech a supermarketech. To je způsobeno moţností nakoupit pod jednou střechou 

nejenom potraviny, ale také další výrobky pro domácnost. Pokud jsou tedy výrobky označené 

účelovými značkami dostupné pouze v menších specializovaných prodejnách, je 

pravděpodobné, ţe se o ně běţný spotřebitel nebude zajímat, pokud nedostane nějaký impuls. 

Přestoţe můţou specializované prodejny poskytovat zákazníkům pocit výjimečnosti ve vztahu 

k produktu, horší dostupnost můţe některé zákazníky od jejich nákupu odradit. 

Potraviny pro domácnost zajišťují zejména ţeny, ale v mnoha domácnostech se  

o nákup dělí více osob. V souvislosti s účelovými značkami by se měli výrobci v komunikaci 

zaměřit zejména na ty, co potraviny nakupují. 

Nejvíce respondenty ovlivňuje předchozí zkušenost a na třetím místě také kvalita 

výrobku. Důleţitým faktorem je také cena. Proto je důleţité dbát na důsledný výběr výrobků, 

které se do daného programu mohou zapojit a kontrolovat úroveň kvality také během 

pouţívání označení. Pokud budou spotřebitelé zklamaní úrovní kvality koupeného výrobku, 

můţe to ovlivnit jejich postoj k celé značce. Pokud bude výrobek díky garanci určitých 

vlastností ve srovnání s neoznačeným produktem draţší, musí zákazník o této přidané hodnotě 

vědět a této garanci důvěřovat. 

Objevuje se také pozitivní trend preference českých potravin. Stále je sice velké 

procento lidí, kteří se na původ potravin při nákupu neohlíţejí. Pokud uţ se však na původ 

potravin ohlíţejí, upřednostňují především české potraviny. Významné to je zejména u těch 

respondentů, kteří potraviny nakupují pravidelně. Měla by se tedy zdůrazňovat právě 

prospěšnost českých potravin jak pro spotřebitele a výrobce, tak také pro ţivotní prostředí, 

které díky kratším distribučním cestám není tolik zatěţováno. 

Tomu, ţe účelové značky nabývají na významu, nasvědčuje také fakt, ţe se na ně 

respondenti při nákupu potravin alespoň občas ohlíţejí. Spontánně však ve větší míře byli 

schopni respondenti uvést pouze značku Klasa a Bio. To je zřejmě způsobeno tím, ţe tyto 

značky byly, na rozdíl od ostatních, medializované v televizi. Velká část respondentů také 

povaţuje otázku účelových značek jako zajímavou a mají zájem o více informací. 
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6.1 České značky 

Pokud se zaměřím na české značky Klasa, Bio, Regionální potravina a Vím, co jím, 

tak jejich podpořená znalost na základě předloţeného loga byla mnohem větší neţ u značek 

nadnárodních. 

Nejlépe si stojí značka Klasa, která měla nejvyšší známost. Respondenti ji také 

hodnotili pozitivně ve vztahu k důvěryhodnosti. Tuto značku také respondenti ze všech 

hodnocených značek nejčastěji cíleně kupují. Vybavují si ji také ve spojitosti s nějakým 

způsobem propagace. Do marketingové komunikace stát v posledních letech také investoval 

mnoho finančních prostředků. V tomto trendu komunikace by se mělo i nadále pokračovat, 

ale měla by se zaměřit zejména na udrţení si zákazníků. Důleţité je věnovat se důsledně 

výběru označených výrobků a nezapojovat do programu výrobky, které neodpovídají 

ideologické myšlence projektu. Jako jeden z hlavních faktorů, na který by se měli výrobci i 

poskytovatelé značky zaměřit, je zajištění a prezentace kvality výrobků široké veřejnosti. 

Informační letáky by mohly být umístěny v místě prodeje výrobků. Jako vhodnou aktivitu, ve 

které by se mělo pokračovat, hodnotím spotřebitelské soutěţe, které probíhají formou sbírání 

log Klasa z výrobků a jejíţ podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách. Kontrolní 

orgány by měly provádět častější kontroly plnění podmínek pro získání označení Klasa a 

cestou jak veřejnost přesvědčit o kvalitách označených výrobků by mohlo být zveřejňování 

výsledků takových kontrol. 

Regionální potravina je dalším projektem Ministerstva zemědělství, kterým se snaţí 

podpořit české výrobce a přesvědčit spotřebitele k preferenci kvalitních českých výrobků, 

které mnohdy díky kratším distribučním cestám mají lepší atributy neţ potraviny dováţené ze 

zahraničí. Na nejbliţší období je připravovaná marketingová kampaň, která by měla 

spotřebitele o této značce a jejích výhodách informovat. To je podle mne správná cesta 

k rozšíření povědomí o značce. Doporučila bych zdůraznit výhody pro spotřebitele, které 

plynou z čerstvosti potravin a výrobců pocházejících z jejich okolí. Do marketingových 

aktivit by se měli zapojit také samotní výrobci, kteří by mohli díky krátkým distribučním 

cestám úspěšně působit na své zákazníky. 

Značka Vím, co jím je česká verze mezinárodní značky. Orientuje se trochu odlišným 

směrem, neţ předchozí značky. Sice také apeluje na spotřebitele, aby si vybírali kvalitní 

potraviny, ale neţ na původ potravin se zaměřuje na jejich sloţení. Tato značka je na českém 

trhu poměrně nová, ale má velký potenciál. Jiţ nyní má kvalitní internetové stránky, které se 
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zaměřují na oblast zdravého stravování. Zatím není zcela ukončen proces výběru vhodných 

výrobků, které budou takto označeny. Výrobci, kteří se do tohoto projektu zapojí, by se měli 

snaţit své zákazníky o tom informovat. Vzhledem k významu značky by mohla být v tomto 

případě zapojena také odborná veřejnost z řad výţivových poradců a specialistů, kteří by 

mohli napomoci rozšíření této značky. 

Poslední česká značka je Bio – Produkt ekologického zemědělství. Tato značka je 

mezi deseti hodnocenými druhá nejznámější a je preferována především mladší generací. Za 

takto označené výrobky by byli respondenti ochotni mnohdy také zaplatit vyšší cenu. Problém 

u označení bio produktů vidím zejména v neoprávněném označování výrobků, které nejsou do 

tohoto projektu zapojeny a nezískaly certifikát. To můţe vést ke sníţení důvěryhodnosti této 

značky. Podstatné tedy je toto neoprávněné označování legislativně postihovat. Vzhledem 

k preferovanému místu nákupu je také pro značku přínosný trend zavádění výrobků i do 

hypermarketů, kde se k nim dostane více zákazníků. Opět bych doporučila vhodnou 

marketingovou komunikaci, která by měla deklarovat také dodrţování postupů a podmínek 

ekologického zemědělství. 

6.2 Mezinárodní značky 

Ze šesti mezinárodních značek, které byly součástí výzkumu, jsou trochu známé pouze 

dvě. Jde o Fair Trade a evropskou Bio značku. Zbývající evropské značky PDO, TSG a PDI 

a globální značku Demeter respondenti neznají. Jsme sice členy Evropské unie, odkud tyto tři 

značky pocházejí, ale z českých výrobků jich pod touto ochrannou známkou není mnoho 

registrováno. To bude nejspíše důvod takové velké neznalosti. U značky Demeter, která je 

spojena s biodynamickým zemědělstvím, je to obdobné. 

Evropská Bio značka ve výsledcích podpořené známosti také nedopadla nejlépe. 

Mnoho respondentů její logo ani nezaregistrovalo. To však můţe být ovlivněnou změnou loga 

během minulého roku. Pokud by respondentům bylo nabídnuto také staré logo, je moţné, ţe 

by známost byla větší. Česká a evropská bio značka se do značné míry významově kryjí a 

musejí splňovat stejné minimální poţadavky na kvalitu výrobků i zemědělství, platí pro tuto 

značku stejná doporučení jako pro českou. 

Globální značka Fair Trade si z těch zahraničních vedla ve známosti nejlépe a je také 

vnímána jako poměrně důvěryhodná. Tato značka apeluje zejména na morální aspekty a snaţí 

se o podporu zemědělců ze zemí třetího světa. Tuto značku kupuje zejména mladší generace a 

je známá zejména u respondentů s vyšším vzděláním. To můţe být spojeno s větším 
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všeobecným přehledem a také vyššími příjmy, protoţe Fair Trade výrobky jsou cenově draţší 

neţ běţné konzumní produkty. Na internetu je mnoţství stránek věnujících se Fair Trade 

výrobky a způsobem obchodování. Je také trend Fairtradových kaváren apod., coţ můţe 

přispět k osvětě této značky a jejích principů. Podstatné tedy je informovat zákazníky z jakého 

důvodu jsou u těchto výrobků vyšší ceny a proč je dobré tyto výrobky kupovat. Při 

komunikaci by se měly zdůraznit příběhy konkrétních zemědělců a jejich rodin, které díky 

tomuto způsobu obchodování mohou samostatně fungovat. Tomu by mohla napomoci 

reklamní kampaň v médiích a také jiţ zmiňované obchody a kavárny, které tyto informace 

mohou dále šířit. 

6.3 Marketingová komunikace 

Pro více neţ polovinu respondentů je značení potravinářských výrobků účelovými 

značkami smysluplné. Je tedy zřejmé, ţe se jedná o správný trend, který je dobré podporovat. 

Pokud v tom smysl nevidí, je to zejména proto, ţe neshledávají výrazný rozdíl v kvalitě takto 

označených a neoznačených produktů. Dalším důvodem je nedostatečná propagace a cenová 

otázka. Proto jako základním předpokladem pro úspěch takových značek na českém trhu 

potravin dbát na zejména na kvalitu a na dostatečnou komunikaci se spotřebiteli. Pokud 

zákazníci nebudou vědět o těchto značkách a jejich významu, nemá takové značení ţádný 

smysl.   

Dvě třetiny respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, vnímají 

problematiku účelových značek jakou zajímavou a to i přes to, ţe se o ni ve velké míře 

doposud nezajímali. Velká část z nich by také uvítala více informací. Ve větší míře jde o 

ţeny, které také obstarávají častěji potraviny pro domácnost. Proto bych marketingovou 

komunikaci zaměřila zejména na ně.  

Respondenti získávají informace zejména z televize a tisku. Pro ţeny je ale 

podstatným zdrojem informací přímo místo prodeje. Kromě televize a tisku je podle mého 

názoru vhodné zaměřit se také právě na místo prodeje. Protoţe lidé nakupují potraviny 

především ve větších prodejnách typu hypermarket, je vhodné zaměřit prodej alespoň části 

sortimentu právě zde (např. u značky Bio a Fair Trade). Přínosné by mohlo být také umístění 

informačních materiálů také přímo k těmto produktům např. ve formě letáků, nebo zavedení 

dočasných infostánků, kde by zákazníci mohli získat konkrétní informace. Propagaci by měli 

primárně zabezpečovat správci značek. Ti by se měli zabezpečit jak komunikaci s konečnými 

zákazníky, tak s výrobci. U některých značek, by však ve vztahu ke spotřebitelům, podle 
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mého názoru, měli být alespoň z části zapojeni také výrobci. Např. výrobci, kteří získají 

označení Regionální potravina, mají díky blízkosti svých zákazníků výhodnou pozici pro 

poskytování konkrétních informací a šíření myšlenky tohoto označení. 

Přestoţe jsou u těchto vybraných účelových značek nastavená vhodná a pro 

spotřebitele zajímavá kritéria, která musí výrobky splňovat, aby se těchto programů mohly 

účastnit, ve většině případů nedosahuje jejich známost uspokojivých hodnot. Proto bych se 

zaměřila zejména na účinnou propagaci těchto značek a jimi označených výrobků. Ta je 

mnohdy nedostačující pro zaujetí široké veřejnosti. Proto, aby byly tyto značky přínosem jak 

pro poskytovatele, tak pro výrobce a konečného zákazníka, musí se o nich vědět. 

Na formu komunikace by však bylo vhodné provést samostatný výzkum. 
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7 Závěr 

Potřeba uspokojovat potřebu hladu patří mezi základní lidské potřeby. Všichni 

nakupujeme a zejména spotřebováváme potraviny. V dnešní době je trh zahlcen spoustou 

výrobků, které mnohdy s potravinami nemají nic společného a jsou plné náhraţek a umělých 

přísad.  Často však nejsou na první pohled snadno rozpoznatelné od těch kvalitních. Na trhu je 

také velká konkurence, a proto je pro spotřebitele obtíţné se mezi výrobky orientovat. Jednou 

z moţností, jak své produkty výrobce můţe odlišit a deklarovat zákazníkům určité kvality, je 

vyuţití účelových značek. 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, jaké je u veřejnosti povědomí o účelových 

značkách a jaká je známost konkrétních vybraných deseti značek objevujících se na trhu 

potravin. Dále jsem zjišťovala, které faktory respondenty při nákupu potravin ovlivňují a také 

vnímání marketingové komunikace a snaţila jsem se navrhnout vhodná doporučení. 

V teoretické části práce jsem se věnovala charakteristice účelových značek a pojmů, 

které s nimi souvisí (značka, kvalita, obal, ochrana spotřebitele) a také postojům. V praktické 

části jsem oslovila při osobním a elektronickém dotazování 150 respondentů z Ostravy, 

Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí a okolí, na které navazovaly návrhy a doporučení.  

Výsledky výzkumu ukázaly, ţe většina respondentů má o problematiku účelových 

značek zájem. Při nákupu potravin je často ovlivňuje kvalita potravin a podstatná část také 

preferuje české potraviny. Oba tyto poţadavky můţe pomoci realizovat právě účelová značka 

umístěna na vybraném výrobku. Díky ní se zákazník můţe snáze zorientovat. Známost značek 

a zejména jejich významu však není příliš vysoká. Výjimku tvoří značka Klasa a české Bio, 

které jsou poměrně známé. Ostatní značky ani nezaznamenaly více neţ 2/3 dotázaných. 

Nejhůře dopadly evropské značky PDO, PGI a TSG a také Demeter. Respondenti, kteří s 

konkrétními značkami měli nějaké zkušenosti, je hodnotili poměrně kladně z pohledu 

důvěryhodnosti. Pokud by značka opravdu garantovala určitou úroveň kvality výrobku 

(sloţení, původ, ochranu ţivotního prostředí apod.), byla by více neţ polovina respondentů 

ochotna zaplatit i vyšší cenu.  

Jako problém tedy vidím zejména nedostatečnou marketingovou komunikaci 

účelových značek. Výrobky musí mnohdy splňovat velmi přísná kritéria pro uţívání značky, 

ale pokud se o nich veřejnost nedozví a nebude jim důvěřovat, není to nic neţ další grafický 
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symbol uvedený na výrobku. Proto se mé návrhy a doporučení směřují zejména k zajištění 

lepší komunikace a také k udrţení nebo posílení kvality označených výrobků. 
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Seznam zkratek 

% - procento 

a.s. – akciová společnost 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

DOOR – Database of Origin and Registration 

EU – Evropská unie 

FLO – Fairtrade Labelling Organizations 

ha – hektar  

IFAT – International Fair Trade Association 

MZ – ministerstvo zemědělství 

o.p.s. – obecně prospěšná společnost 

OSN – Organizace spojených národů 

PDO – Protected Designation of Origin 

PGI – Protected Geographical Indication 

Příp. – případně 

Resp. – respektive 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

STOB – Stop obezitě (sdruţení) 

SZIF – Státní zemědělský intervenční fond 

TSG – Traditional Speciality Guaranteed 

WFTO – World Fair Trade Organisation 
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Příloha č. 1 – Postup při registraci názvu PDO, PGI, TSG 

 

 

 

Obrázek 1 Postup při registraci názvu;  

Zdroj: [49] 

 



 

 

 

Příloha č. 2 – Princip fungování Fair Trade  

Prvním rozdílem oproti pěstování a obchodování konvenčním způsobem je, ţe 

pěstitelé pouţívají minimum chemických prostředků. Odměna za vypěstované a sklizené 

plodiny nesmí klesnout pod minimální stanovenou hranici. 

Pěstitelovo druţstvo uzavírá kontrakty minimálně na jeden rok dopředu. Odběratel 

kromě odměny pěstitelům platí druţstvu sociální prémii. To zaručuje jistotu odběru zboţí za 

dohodnutých podmínek a vyhnutí se výkyvům na mezinárodním trhu. Výrobci mohou také 

dosáhnout na výhodné úvěry, které jim díky zálohám na úrodu od odběratelů můţe 

poskytnout jejich druţstvo.   

Nakoupené plodiny dopraví do místa spotřeby dovozce, který je certifikovaný jako 

Fairtrade. Tady je můţe nechat zpracovat (např. u kávy upraţit) a dále je distribuuje. Finální 

výrobky jsou na obalu označeny ochrannou známkou a také jménem druţstva a zemí původu 

a prodávány konečným spotřebitelům. [48]   

Díky označování výrobků logy se tyto produkty prodávají v současné době také v běţných 

supermarketech, a ne pouze ve specializovaných obchodech. Mnohem více zákazníků tak tyto 

výrobky preferuje. Nynějším trendem je vytváření privátních Fairtrade značek největšími 

supermarkety. Také stále více velkých nadnárodních společností zpracovávajících potraviny 

přijala za své fair trade principy při obchodování. Patří mezi ně např. Nestlé, Tchibo, Cadbury, 

Dole, Pfanner nebo kavárenský řetězec Starbucks. [48] 

Systém obchodování 

Pokud chce výrobce prodávat konečný výrobek se značkou Fairtrade (vlastní značku 

výrobku určeného ke konečné spotřebě), musí nejprve získat licenci. Tu mu poskytne po 

podpisu licenční dohody a zaplacení licenčního poplatku FLO. Obchodník pak můţe 

nakupovat pouze certifikované výrobky od certifikovaných producentů a obchodníků. Také 

bude muset vypracovávat zprávy o svém odbytu, na základě které bude vypočítáván licenční 

poplatek. 

FLO licencovaným obchodníkům poskytuje grafický manuál pro pouţití značky a 

schvaluje návrhy obalů a propagačních materiálů. 

Aby byly konečným spotřebitelům zaručeny skutečně produky Fairtrade, musí být 

výrobky s tímto označením certifikovány na všech úrovních obchodního řetězce. Zajišťuje ji 



 

 

 

společnost FLO-Cert a pro certifikaci je potřeba podepsat certifikační smlouvu a uhradit 

certifikační poplatek. 

Společnosti, které chtějí pouze prodávat jiţ označené výrobky Fairtrade, nemusejí být 

registrovány v systému Fairtrade.  

 

Obrázek 2 Systém certifikace FLO;  

Zdroj: [50] 



 

 

 

Příloha č. 3 – Dotazník 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha č. 4 -  Grafické zpracování vybraných výsledků 

výzkumu 

 
Graf 1 Pohlaví respondentů 

 
Graf 2 Věková struktura respondentů 

 
Graf 3 Struktura respondentů podle role při nákupu potravin podle pohlaví 



 

 

 

 
Obrázek 4 Preference původu potravin 

 
Graf 5 Preference českých potravin podle vzdělání 

 
Graf 6 Preference českých potraviny podle čistého měsíčního příjmu 



 

 

 

 
Graf 7 Jak moc si respondenti všímají účelových značek podle pohlaví 

 
Graf 8 Známost značky Fair Trade podle věku 

 
Graf 9 Známost značky Fair Trade podle pohlaví 



 

 

 

 
Graf 10 Známost české značky Bio podle pohlaví 

 
Graf 11 Známost české značky Bio podle vzdělání 

 
Graf 12 Frekvence nákupu české značky Bio podle pohlaví 



 

 

 

 
Graf 13 Frekvence nákupu značky Fair Trade podle vzdělání 

 
Graf 14 Hodnocení důvěryhodnosti značky Klasa podle pohlaví 

 
Graf 15 Hodnocení důvěryhodnosti české značky Bio podle pohlaví 



 

 

 

 
Graf 16 Smysl značení potravinářských výrobků  

 
Graf 17 Smysl značení potravinářských výrobků podle věku  

 
Graf 18 Smysl značení potravinářských výrobků podle vzdělání  



 

 

 

 
Graf 19 Důvody, proč nemá smysl značit výrobky podle vzdělání 

 
Graf 20 Důvody, proč nemá smysl značit výrobky podle příjmu 

 
Graf 21 Ochota připlatit si za označený výrobek podle vzdělání 



 

 

 

 
Graf 22 Ochota připlatit si za označený výrobek podle věku 

 
Graf 23 Ochota připlatit si za označený výrobek podle pohlaví 

 
Graf 24 Ochota připlatit za 1 kg ovoce značky Klasa podle věku 



 

 

 

 
Graf 25 Ochot připlatit za 1 kg ovoce značky Klasa podle příjmu 

 
Graf 26 Ochota připlatit za 1 kg ovoce značky Klasa podle vzdělání 

 
Graf 27 Ochota připlatit za 1 kg ovoce značky Bio podle pohlaví 



 

 

 

 
Graf 28 Ochota připlatit za 1 kg masa značky Bio podle věku 

 
Graf 29 Zaznamenaná propagace vybraných značek 

 
Graf 30 Zaznamenaná propagace vybraných značek podle pohlaví 



 

 

 

 
Graf 31 Zájem o více informací o účelových značkách 

 
Graf 32 Zájem o více informací o účelových značkách podle pohlaví 

 
Graf 33 Zdroje čerpání informací 



 

 

 

Příloha č. 5 – Závislosti vyjádřené ve statistickém programu 

SPSS 

Tabulka č. 1 – Vliv role respondenta při nákupu na preferenci původu potravin 

 
Jaké potraviny preferujete podle jejich původu? * Jste osoba, která je zodpovědná 

za nákup potravin pro domácnost?  
Count 

 
Zodpovědnost_za_nákup 

Total Ano, kupuji je 
převážně já 

Částečně 
Ne, většinou je 

nenakupuji 

Původ České 32 37 5 74 

Zahraniční 0 1 0 1 

Je mi to jedno 25 27 23 75 
Total 57 65 28 150 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,372
a
 4 ,004 

Likelihood Ratio 16,645 4 ,002 
Linear-by-Linear 
Association 

7,995 1 ,005 

N of Valid Cases 150   
a. 3 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is ,19. 

 

 

Tabulka č. 2 – Vliv vzdělání respondentů na preferenci původu potavin 

 
Jaké potraviny preferujete podle jejich původu? * Vzdělání  

Count 

 
Vzdělání 

Total 
Základní 

Středoškolské 
bez maturity 

Středoškolské s 
maturitou 

Vysokoškolské 

Původ České 0 12 38 24 74 

Zahraniční 0 0 0 1 1 

Je mi to jedno 2 18 42 13 75 
Total 2 30 80 38 150 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 9,585
a
 6 ,143 

Likelihood Ratio 10,260 6 ,114 
Linear-by-Linear 
Association 

5,826 1 ,016 

N of Valid Cases 150   
a. 6 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,01. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 – Vliv věku respondentů na preferenci původu potravin 

 
Jaké potraviny preferujete podle jejich původu? * Věk  

Count 

 
Věk 

Total 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let 

Původ České 10 15 16 20 13 74 

Zahraniční 1 0 0 0 0 1 

Je mi to jedno 18 17 15 10 15 75 
Total 29 32 31 30 28 150 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 10,077
a
 8 ,260 

Likelihood Ratio 9,324 8 ,316 
Linear-by-Linear 
Association 

1,983 1 ,159 

N of Valid Cases 150   
a. 5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,19. 

 

 

Tabulka č. 4 – Vliv pohlaví respondentů na důvěru v označování výrobků značkou 

Klasa 
 

Je podle Vás tyto účelové značky důvěryhodné? * Pohlavní 
Count 

 
Pohlaví 

Total Muž Žena 

Důvěra_Klasa Ano 20 35 55 

Spíše ano 37 28 65 

Spíše ne 4 2 6 

Ne 4 0 4 

Neznám značku, nebo její 
význam 

11 9 20 

Total 76 74 150 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10,179
a
 4 ,038 

Likelihood Ratio 11,792 4 ,019 
Linear-by-Linear 
Association 

3,689 1 ,055 

N of Valid Cases 150   
a. 4 cells (40,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,97. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka č. 5 – Vliv pohlaví respondentů na vnímání důvěru v označování výrobků 

českou značkou Bio 

 
Je podle Vás tyto účelové značky důvěryhodné? * Pohlavní 

Count 

 
Pohlaví 

Total Muž Žena 

Důvěra_Bio Ano 13 23 36 

Spíše ano 20 25 45 

Spíše ne 8 9 17 

Ne 4 0 4 

Neznám značku, nebo její 
význam 

31 17 48 

Total 76 74 150 
 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 11,451
a
 4 ,022 

Likelihood Ratio 13,092 4 ,011 
Linear-by-Linear 
Association 

8,494 1 ,004 

N of Valid Cases 150   
a. 2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 1,97. 

 

 

Tabulka č. 6 – Vliv věku respondentů na vnímání smyslu značení potravin 

 
Myslíte si, že značení potravinářských výrobků těmito značkami má smysl? * Věk  

Count 

 
Věk 

Total 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let 

Má značení smysl? Ano 18 17 21 14 16 86 

Ne 11 15 10 16 12 64 
Total 29 32 31 30 28 150 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 3,266
a
 4 ,514 

Likelihood Ratio 3,290 4 ,511 
Linear-by-Linear 
Association 

,310 1 ,577 

N of Valid Cases 150   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 11,95. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabulka č. 7 – Vliv vzdělání respondentů na vnímání smyslu značení potravin 
 

Myslíte si, že značení potravinářských výrobků těmito značkami má smysl?* Vzdělání  
Count 

 
Vzdělání 

Total 
Základní 

Středoškolské 
bez maturity 

Středoškolské s 
maturitou 

Vysokoškolské 

Má značení smysl? Ano 2 18 37 29 86 

Ne 0 12 43 9 64 
Total 2 30 80 38 150 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig.  

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,190
a
 3 ,011 

Likelihood Ratio 12,269 3 ,007 
Linear-by-Linear 
Association 

1,185 1 ,276 

N of Valid Cases 150   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,85. 

 

 

Tabulka č. 8 – Vliv vzdělání respondentů na ochotu připlatit za označené výrobky 

 
Byl(a) bysste ochotná zaplatit za označený výrobek více než za neoznačený? * Vzdělání  

Count 

 
Vzdělání 

Total Základní 
Středoškolské 
bez maturity 

Středoškolské s 
maturitou Vysokoškolské 

Ochota_připlatit_ Ano 2 15 49 27 93 

Ne 0 15 31 11 57 
Total 2 30 80 38 150 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig.  
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 4,400
a
 3 ,221 

Likelihood Ratio 5,084 3 ,166 
Linear-by-Linear 
Association 

1,693 1 ,193 

N of Valid Cases 150   
a. 2 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,76. 

 

 

Tabulka č. 9 – Vliv věku respondentů na ochotu připlatit za označené výrobky 

Byl(a) byste ochotná zaplatit za označený výrobek více než za neoznačený? * Věk  
Count 

 
Věk 

Total 15 - 24 let 25 - 34 let 35 - 44 let 45 - 54 let 55 - 64 let 

Ochota_připlatit_ Ano 20 21 20 23 9 93 

Ne 9 11 11 7 19 57 
Total 29 32 31 30 28 150 



 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 14,193
a
 4 ,007 

Likelihood Ratio 14,027 4 ,007 
Linear-by-Linear 
Association 

4,464 1 ,035 

N of Valid Cases 150   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is 10,64. 

 

 

Tabulka č. 10 – Vliv pohlaví respondentů na zaznamenanou propagaci 

 
Zaznamenal(a) jste nějaký způsob propagace těchto 

značek? * Pohlaví  
Count 

 
Pohlaví 

Total Muž Žena 

Zaznamenaná 
ropagace 

Ano 38 45 83 

Ne 38 29 67 
Total 76 74 150 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,773
a
 1 ,183   

Continuity Correction
b
 1,363 1 ,243   

Likelihood Ratio 1,777 1 ,183   
Fisher's Exact Test    ,193 ,122 

Linear-by-Linear 
Association 

1,761 1 ,184 
  

N of Valid Cases 150     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33,05. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

Tabulka č. 11 – Vliv věku respondentů na zájem o problematiku účelových značek 

 
Je pro Vás problematika účelových značek zajímavá? * Věk  

Count 

 
Věk 

Total 
15 - 

24 let 
25 - 

34 let 
35 - 

44 let 
45 - 

54 let 
55 - 

64 let 

Je_problematika_zajímavá Ano, o tuto problematiku se 
zajímám 

1 1 3 0 0 5 

Ano, ale dosud jsem se o ni 
blíže nezajímala 

16 18 20 23 20 97 

Ne, tato problematika mě vůbec 
nezajímá 

12 13 8 7 8 48 

Total 29 32 31 30 28 150 

 

 



 

 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 10,022
a
 8 ,263 

Likelihood Ratio 10,645 8 ,223 
Linear-by-Linear 
Association 

1,227 1 ,268 

N of Valid Cases 150   
a. 5 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is ,93. 

 

 

 


