
Příloha č. 3 - Dotazník 

Váţený respondente,  

jsem studentkou 5. ročníku oboru Marketing a obchod na Ekonomické fakultě VŠB – Technické 

univerzity Ostrava. Chtěla bych Vás poţádat o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé 

diplomové práce. Účelem je zjistit, jaké faktory Vás ovlivňují při nákupu potravin, jaké je Vaše povědomí 

o účelových značkách na trhu potravin a zda jim důvěřujete.  

Zvolenou odpověď označte kříţkem a v případě otevřených otázek, prosím, doplňte. Zvolte pouze 

jednu odpověď. Pokud bude moţnost označit více odpovědí, budete na to upozorněni. Tento dotazník je 

zcela anonymní a slouţí pouze pro účely diplomové práce. 

Předem děkuji za Váš čas a ochodu při jeho vyplnění.  

                      Zuzana Lehnertová 

 

1. Kde nejčastěji nakupujete potraviny? 

 Supermarket, hypermarket 

 Menší samoobsluha 

 Prodejny zdravé výţivy 

 Diskontní prodejny 

 Jinde (prosím, doplňte): 

     ……………...……………….. 

2.  Jste osoba, která je zodpovědná za nákup potravin pro domácnost? 
 Ano, kupuji je převáţně já  Částečně   Ne, většinou je nenakupuji

3. Které z následujících faktorů Vás nejvíce ovlivňují při nákupu potravin?  
(Vyberte maximálně pět moţností a ty SEŘAĎTE PODLE DŮLEŽITOSTI, kdy 1 = nejvíce důleţité)  

 Atraktivita výrobku 

 Atraktivita obalu  

 Kvalita výrobku 

 Sloţení výrobku 

 Energetické hodnoty výrobku  

 Doba trvanlivosti  

 Značka (výrobce) 

 Země původu  

 Značka kvality na obalu 

 Předchozí zkušenost, zvyk 

 Doporučení přátel, rodiny 

 Známost z reklamy 

 Přání člena rodiny     

 Cena 

 Výhodná akce při nákupu 

 Prospěšnost výrobku pro zdraví 

 Jiné (prosím, doplňte):  

………………………………………..…………

4. Jaké potraviny preferujete podle jejich původu? 
 České  Zahraniční  Je mi to jedno 

Účelové značky jsou grafické symboly, které se uvádějí na obalech výrobků a zaručují jejich 

specifické vlastnosti, kvalitu, původ, či šetrné zacházení s přírodou. Tento dotazník je zaměřen 

na účelové značky používané u potravinářských výrobků. 

5. Všímáte si při nákupu potravin účelových značek? 

 Ano, vţdy  Ano, občas  Ne, nikdy 

6. Vybavíte si nějaké účelové značky používané u potravinářských výrobků? 

…………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
   



7. Znáte tyto účelové značky a jejich význam? 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  
……………………………………………………………………………………… 

 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  
……………………………………………………………………………………… 

 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  
……………………………………………………………………………………… 

 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  

……………………………………………………………………………………… 
 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  
……………………………………………………………………………………… 

 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 
 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  
……………………………………………………………………………………… 

 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 
 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  
……………………………………………………………………………………… 

 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  

……………………………………………………………………………………… 
 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  
……………………………………………………………………………………… 

 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 

 Ano, znám a vím, co znamená. Prosím, stručně uveďte  

……………………………………………………………………………………… 
 Zaregistroval(a) jsem ji, ale neznám její význam 

 Neznám 

 



8. Které z těchto účelových značek vídáte na obalech potravin nejčastěji?  

(Vyberte maximálně tři moţnosti) 

 Klasa 

 Regionální potravina 

 Vím, co jím   
 Bio    

 Evropské označení Bio  

 PDO   

 PGI    
 TSG    

 FairTrade 

 Demeter 

 Ţádnou, nevšímám si jich

9. Koupil(a) jste si již výrobky s tímto označením? 

 Ano, kupuji Ano, občas Ano, koupil(a),  Ne, nikdy    Nevím,
 je pravidelně   je kupuji ale ne cíleně                  nevybavuji si    

Klasa             

Regionální potravina             

Vím, co jím               

Bio                

Evropské označení Bio              

PDO               

PGI                

TSG                

FairTrade                

Demeter         

10. Jsou podle Vás tyto účelové značky důvěryhodné?  

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Neznám značku nebo její 

      význam (nedovedu posoudit) 

Klasa             

Regionální potravina             

Vím, co jím               

Bio                

Evropské označení Bio          

PDO               

PGI                

TSG                

FairTrade                

Demeter         

11. Myslíte si, že značení potravinářských výrobků těmito značkami má smysl? 

 Ano 

 Ne, uveďte, prosím, proč (vyberte maximálně dvě možnosti): 

 Nevidím rozdíl kvality u označených a neoznačených výrobků 

 Výrobky jsou zbytečně drahé 

 Výrobky jsou málo dostupné 

 Nedostatečná propagace (málo informací) 

 Jiné (prosím, stručně uveďte): …………………………………………………………………

12. Byl(a) byste ochotná zaplatit za označený výrobek garantující určitou úroveň kvality 

(složení, původ) více než za běžné výrobky? 

 Ano  Ne (Přejděte, prosím, k otázce č. 15) 



13. O kolik % více byste byl(a) ochotna zaplatit za následující výrobky označené značkou 

Klasa?      

(Klasa je česká značka udělovaná kvalitním potravinám.) 

 1 l mléka 6 vajec 1 kg masa 1 kg ovoce ½ kg těstovin 

  0 – 10 %       

11 – 25 %       

26 – 50 %      

Více neţ 50 %      

14. O kolik % více byste byl(a) ochotna zaplatit za následující výrobky označené značkou Bio?            

(BIO jsou označovány produkty ekologického zemědělství, které jsou šetrné k životnímu 
prostředí, výrobce nevyužívá průmyslová hnojiva a dbá na vhodné podmínky pro 
zvířata.) 

 1 l mléka 6 vajec 1 kg masa 1 kg ovoce ½ kg těstovin 

  0 – 10 %       

11 – 25 %       

26 – 50 %      

Více neţ 50 %      

15. Zaznamenal(a) jste nějaký způsob propagace těchto značek? 

 Ano. Uveďte, prosím, kterých značek se propagace týkala  

......……………………………………..……………………………………………………………… 

 Ne  

16. Je pro Vás problematika účelových značek zajímavá? 

 Ano, o tuto problematiku se zajímám 

 Ano, ale dosud jsem se o ni blíţe nezajímal(a) 

 Ne, tato problematika mě vůbec nezajímá (Přejděte, prosím, k otázce č. 19) 

17. Uvítal(a) byste více informací o účelových značkách na trhu potravin? 

 Ano  Ne 

18. Odkud nejčastěji čerpáte informace? (Vyberte maximálně dvě možnosti) 
 Internet 

 Televize 

 Tisk, literatura 

 Reference (známí, rodina, …) 

 Odborná veřejnost 

 Místo prodeje (např. letáky, ochutnávky) 

 Jiné (prosím, uveďte): 

..................................................................................

19. Jaké je Vaše pohlaví? 
 Muţ  Ţena 

20. Do jaké věkové kategorie patříte? 

 15 – 24 let 

 25 – 34 let 

 35 – 44 let 

 45 – 54 let 

 55 – 64 let 

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

 Základní 

 Středoškolské bez maturity 

 Středoškolské s maturitou 

 Vysokoškolské 

22. Jaký je Váš čistý měsíční příjem? 

 8 000 a méně Kč 

 8 001 – 16 000 Kč 

 16 001 – 24 000 Kč 

 24 001 – 32 000 Kč 

 32 000 – 40 000 Kč 

 Více neţ 40 000 Kč 

 


