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1 Úvod 

Každý člověk má své potřeby. Mezi ty základní patří zejména ty fyziologické potřeby -  

jako je jídlo, pití či hygiena. Zejména pití je pro člověka to nejdůležitější. Na trhu se objevuje 

celá řada výrobků, které tuto potřebu uspokojuje. Jedná se zejména o nápoje nealkoholické, 

ale i alkoholické. Tyto pro mnohé neznamenají jen potřebu uhašení žízně nebo touhu rychle 

se napít něčeho alkoholického, ale spíše uspokojení svých chutí a obohacení se o nové 

gurmánské zážitky. 

Ať už se jedná o jakýkoliv produkt, který chceme v dnešní době koupit, tak musíme zajít 

do obchodu. Tyto produkty a výrobky do obchodů dodávají firmy – výrobci. Na každém trhu 

existuje určitý druh konkurence, a proto dodavatelé musejí vědět, na jaký segment trhu se 

mají zaměřit, aby mohli se co nejlépe přiblížit potřebám a touhám finálních spotřebitelů. Ať 

už vlastnostmi výrobku, jeho vzhledem či propagací. Ani trh vína není výjimkou. Pro 

jednotlivé segmenty, nebo-li skupiny zákazníků, je důležité, aby měli nějakou společnou 

charakteristiku či vlastnost, na kterou se podnik může při výrobě zaměřit, zvolit pro ně 

marketingový mix a ovlivnit tak spotřebitele, aby kupovali právě jejich výrobek. Podnik 

tohoto docílí právě pomocí segmentace. Segmentace je důležitá jak pro začínající firmy, tak i 

firmy, které již podnikají a mají stálou pozici v daném odvětví. Jinak tomu není ani u 

vinařství. 

Révu vinnou lidstvo pěstuje už od starověku. Výroba vína je složitý proces, postupy se 

musí striktně dodržovat, jinak bychom nedostali přesně takové víno, jaké chceme. Při výrobě 

vína se musí dodržovat přesné postupy, které ovlivňují kvalitu i výsledné víno. Ošetřování 

vinic během vegetačního období, boj se škůdci, to vše se odráží na kvalitě. 

Cílem práce je vytvořit skupiny respondentů, kteří budou následně charakterizování. 

Segmenty se vytvoří na základě analýzy, vyhodnocení a setřídění sesbíraných dat podle 

určených kritérií. Analýza se soustřeďuje na respondenty různých věkových kategorií 

bez ohledu na to, zda víno konzumují nebo ne.  
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2 Charakteristika trhu vína 

Tak jako většina užívaných a nakupovaných alkoholických nápojů se i víno začíná 

dostávat stále více do popředí našich potřeb, které se podřizují rychlejšímu tempu téhle doby. 

Podle Maslowa se víno řadí hned na 3 pozice. Do fyziologických potřeb je víno například 

řazeno lidmi, kteří jsou na konzumaci alkoholu závislí.. Dále potřeba bezpečí je zejména 

myšlena na vinaře, kteří se živí tímto způsobem obživy. Vydělané peníze jim přinášejí už 

zmíněný pocit bezpečí pro sebe a svou rodinu. A jako poslední bude uvedena potřeba uznání, 

která se projevuje zejména u tzv. gurmánů, kteří si rádi potrpí na kvalitní vína, ocení chuť 

tohoto moku a rádi předávají své zkušenosti ostatním. Pro mnoho lidí se stává ochutnávání 

vín gurmánským zážitkem. Vyhledávají specializované zájezdy spojené s cestováním, 

gastronomií a vínem nejen po České republice, ale i po dalších vinařských zemí, jako je 

například Španělsko, Itálie, Francie, aj. 

2.1 Historie původu vína 

Víno provází společností po celá tisíciletí. Nejstarší doklady o konzumaci hroznů 

pocházejí z oblasti Ženevského jezera a jsou staré 14 000 let. Dokonce se předpokládá, že už 

v této době pili lidé zkvašenou šťávu. Asi před 8 000 lety se už určitě hrozny cíleně pěstovaly 

v Zakavkazsku a Mezopotámii, před 7 000 lety pak v Íránu prokazatelně vyráběli víno. Ze 

starověkého Sumeru, z doby před 5 550 lety máme doklady o obchodu s vínem. S oblastí 

kolem Mezopotámie obchodoval i starověký Egypt, kde je víno doloženo 2 700 let př. n . l. 

Víme, že Egypťané uzavírali nádoby na víno keramickými zátkami, opatřovali pečetěmi 

s hieroglyfy – nejstaršími etiketami. Četné malby umožňují rekonstruovat tehdejší postupy při 

výrobě vína. Tehdejší vína měla vysoký podíl alkoholu a zřejmě i o dost delší trvanlivost. 

Staří Řekové pak výrobu i konzumaci vína pozdvihli na úroveň umění. Víno bylo pramenem 

inspirace pro výtvarné umělce, filosofy i básníky. Vedle vlastních kvalitních vín dobře znali i 

dovážená vína z Egypta či Fénicie. Pití vína bylo společenskou záležitostí, při níž se ale vždy 

míchalo s vodou. Tento způsob byl běžný i u Římanů, kteří pěstovali například Tramín 

červený nebo Primitivo. Kvalitnější římská vína měla až neuvěřitelnou trvanlivost. Byla 

chráněna korkovými zátkami, utěsněným voskem a pryskyřicí. Ta nejoceňovatelnější vína 

pocházela z Falerna. Opravdovým „superročníkem“ byl prý rok 121 př. n . l. Vína z něho se 

prý dala pít ještě za 200 let. Tak kvalitní vína pila pouze římská elita. Masy se musely 

uspokojit s podstatně horšími víny. Jsou známé nářky legionářů na mizerné zoctovatělé víno. 
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Ty byly odbývány s argumenty, že takové víno má nejlepší dezinfekční účinky. Římané se 

zasloužili o rozšíření révy vinné a vinařství prakticky do všech oblastí, do kterých pronikli. 

[9] 

První známky o pěstování vína u nás se objevují již za doby Velkomoravské říše a první 

zmínky o vínu v Čechách se píší v pověsti o knížeti Svatoplukovi, který zaslal českému 

knížeti Bořivojovi a jeho ženě Ludmile sud moravského vína k oslavě narození jejich syna 

Spytihněva. Kněžna Ludmila obětovala trochu vína bohyni Krosyně s prosbou o vydatný 

déšť, kterým by se zachránila úroda. Její prosba byla vyslyšena. Bořivoj a Ludmila přijali 

křesťanství a zasloužili se o první výsadby vinic v Čechách v okolí Mělníka. Vinohradnictví 

se dále rozšiřovalo na Moravu – Znojemsko, Mikulovsko apod. [5] 

2.2 Historie léčitelství vínem 

Léčivá a nutriční hodnota vinné révy byla známá už před tisíciletími. Egypťané 

konzumovali vinnou révu už před šesti tisíci lety, před více než třemi tisíci lety znali víno a 

staré egyptské recepty dokazují, že ho používali také k léčení. O Sýrii se říká, že se v zemi 

pilo více vína než vody. Mnoho starověkých řeckých filozofů chválilo jeho léčivou sílu. Na 

řeckém ostrově Kos vznikla první lékařská škola, kde se doporučovala léčba vínem. Homér 

ho doporučoval používat k dezinfekci ran, Hippokrates nabízel některé druhy vín ke snížení 

tělesné teploty. Víno znamenalo v dávné historii životní mízu přírody a symbolické spojení 

s krví, které přetrvává v křesťanství dodnes.[7] 

Naši předkové se mírnou konzumací vína chránili před střevními onemocněními, jako 

při nachlazení, na tišení bolesti, také jako dezinfekční prostředek na vnější rány. Pro osvěžení 

se ředilo vodou, k léčebným účinkům do něj přidávali byliny, koření, živočišné výměšky, med 

a jiné směsi. Listy vinné révy se užívaly k zástavě bolesti v krku a sušené hrozny, známé jako 

rozinky, na vyléčení nechutenství a proti zácpě. Sladká vína se užívala k léčení řady nemocí, 

jako neštovice, rakovina, oční infekce, cholera, nemoci ledvin a jater.[7] 

Jak již bylo zmíněno, nejen víno, ale také téměř všechny části révy vinné se 

v minulosti využívaly nejen jako nápoj, který povzbudí mysl či uvolní emoce, ale také jako 

léčebné „pomůcky“, které pomáhaly při léčení nemoci.  
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2.3 Vinohradnictví 

Réva vinná je v celosvětovém měřítku ekonomicky nejvýznamnější plodinou. Plocha 

světových vinic představuje 7,66 milionů hektarů, z toho největší rozlohu mají vinice 

v Evropě (57,9 %), následuje Asie (21,3 %) a Amerika (13 %). [5] Na obr. 2.4 je patrné, že 

rok od roku se víno vyváží čím dál tím více a mezi největší vývozce vína patří zejména 

Evropa. 

 Obr. 2.1: Největší světoví vývozci vína 

 

 

 

 

  

 

Zdroj: [14] 

Odrůdy révy vinné 

Vinařství a vinohradnictví v ČR je podobně jako v Německu, Rakousku či Slovensku 

založeno především na výrobě odrůdových vín, a proto je sortiment odrůd velmi rozsáhlý. 

Moderní vinohradnictví spočívá nejen ve správném výběru odrůdy s ohledem na požadavky 

konzumentů, ale také k podmínkám stanoviště. [5] 
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V celosvětovém měřítku existuje přibližně 15 000 odrůd révy vinné. V České 

republice se pěstují tradiční odrůdy světového sortimentu a nové odrůdy vyšlechtěné 

v zahraničí i v tuzemsku.[5] 

Základní dělení odrůd 

Odrůdy révy se dělí podle využití na moštové, podnožové, stolní a odrůdy pro výrobu 

rozinek.  

Moštové odrůdy slouží zejména pro výrobu vína, burčáku, moštů a jiných 

nealkoholických nápojů vyrobených z hroznů. Mají obvykle menší až střední velikost hroznu 

a menší bobule. 

Podnožové odrůdy se ve vinohradnictví používají od dob rozšíření mšičky révokazu 

do Evropy. Tvoří kořenový systém vinné révy, ale nevyužívají se pro produkci hroznů. U 

podnoží je důležitá především výtěžnost kvalitního jednoletého dřeva v podnoži vinic. 

Stolní odrůdy jsou určeny pro přímý konzum hroznů. Vyznačují se velkými bobulemi 

středně hustě až volněji uspořádanými ve velkých hroznech. Bobule mají pevnou, masitou 

dužinu a mohou být i bezsemenné. Bezsemennost patří k atraktivním vlastnostem stolních 

odrůd. 

Odrůdy pro produkci rozinek se produkují zpravidla bezsemenné odrůdy, jejichž 

plody jsou vhodné k sušení.[5] 

Vinohradnictví v České republice 

Naše republika se řadí mezi malé vinařské země. Obliba a spotřeba vína však neustále 

narůstá, což je předpoklad pro další rozvoj vinohradnictví. Česká republika se řadí mezi státy 

s tzv. „cool climate viticulture“ což znamená vinohradnictví chladného podnebí. Neznamená 

to však jenom nižší průměrné teploty ve vegetačním období a častější výskyt period 

s mrazovými teplotami, ale je spojeno především s příznivými podmínkami pro zrání hroznů.  

Tuzemské vinice se rozkládají ve dvou vinařských oblastech a to na Moravě a v Čechách. 

Celková plocha vinic v České republice o rozloze 17 358 ha je obhospodařována až 19 248 

pěstiteli. Dále se v České republice nachází celkem 377 vinařských obcí.[5] 
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Mezi hlavní sortiment odrůd patří skupiny odrůd, jako jsou například: Ryzlink rýnský, 

Sylvánské zelené, Neuburské, Frankovka a dále Chrupka bílá a červená, Portugalské modré, 

Milngre. 

2.4 Makroprostředí 

Makroprostředí představuje faktory, které samotný podnik nemůže ovlivnit. Jejich 

působení na podnik je velké, důležité a nevratné. Faktory, které jsou zde uvedeny, patří do 

rozdělení podle Kotlera a Armstronga.[4] 

2.4.1 Demografické prostředí 

Mezi nejdůležitější faktory patří věková struktura obyvatelstva. Jelikož je víno 

alkoholickým nápojem, mohou je konzumovat osoby starší osmnácti let (v USA je dokonce 

hranice zletilosti dvacetijedna let). V České republice nyní žije přes 10 milionů obyvatel, 

z toho je 80% starších osmnácti let, což je pro prodejce alkoholických nápojů rozsáhlá 

skupina potencionálních zákazníků. Další důležitou složkou je pohlaví. Z celkového počtu 

obyvatel starších osmnácti let je 81 % žen a téměř 79 % mužů. Ke každému pohlaví by bylo 

vhodnější zvolit jinou odrůdu vína. Ženy mají například raději jemnější a sladší vína, než 

muži. Dalším faktorem je vzdělanost. Lidé, kteří mají odborné znalosti ať už ze střední či 

vysoké školy se zaměřením na vinohradnictví, toho budou vědět více a budou také nakupovat 

kvalitnější odrůdy, než ti bez znalostí, pro které bude cena podstatně důležitá.  

Kulturní faktory jsou souborem hodnot, idejí a postojů určité skupiny lidí, které jsou 

předávány z generace na generaci. Náboženství hraje obrovský význam nejen v nákupu, ale i 

v konzumaci vína. Vyznavači islámu se musejí vzdát pití jakýchkoliv alkoholických nápojů – 

což znamená i vína. Naopak křesťané upřednostňují víno a to zejména proto, že se tak píše v 

Bibli. Nejen náboženství, ale různé akce, jako jsou narozeniny, svatby, Vánoce či Silvestr, 

zde všude se využívají k přípitku převážně šumivá vína. [8] 

2.4.2 Přírodní prostředí 

Jak již bylo zmíněno, na trhu vína je značná konkurence. Nejedná se jen o vína 

v České republice, ale hlavně o vína z jiných vinařských velmocí. Na kvalitu vína působí 

mnoho faktorů, které z velké většiny nejsou člověkem ovlivnitelné. Jedno z nejdůležitějších je 
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klima. Pro vinohradnické účely se vymezují tyto tři stupně klimatu. Makroklima – počasí se 

může z roku na rok mírně odchylovat, ale dlouhodobý trend bývá v regionu stabilní. 

V podmínkách České republiky jde o vinařskou podoblast. Mesoklima – charakterizuje 

podstatně menší územní jednotku, často vinařskou obec nebo konkrétní viniční trať. 

Mesoklimatické podmínky ovlivňuje také nadmořská výška stanoviště, expozice svahu, 

svažitost, přítomnost vodních ploch, mrazové kotliny atd. Mikroklima – charakterizuje 

situaci přímo uvnitř vinice. Ovlivňuje ho orientace viničních řad ke světovým stranám, spon 

výsadby, ošetřování půdy a zelené práce. Mikroklima závisí rovněž na architektuře vnitřku 

vinice. Teplota a sluneční záření v zóně hroznů ovlivňuje tvorbu kvalitativních parametrů, 

především kyseliny jablečné. Na teplotu hroznů působí také proudění větru uvnitř vinice. 

Mikroklima usměrňuje i ovlhčení hroznů a listů, a tím i možný rozvoj houbových chorob. 

Mezi hlavními klimatickými faktory stanoviště pro pěstování vinné révy patří zejména ty, 

které jsou vzápětí uvedeny. Teplota, která představuje nejdůležitější faktor pro růst a vývoj 

vinné révy. Teplota ve spojení se slunečním zářením se podílí na tvorbě kvalitativních 

parametrů hroznů. Sluneční záření má význam pro životní děje vinné révy – fotosyntézu, 

iniciaci a diferenciaci květenství a vyzrávání a kvalitu hroznů. Délka oslunění v „cool 

climate“, do kterého patří i ČR, je důležitá, protože rozdíly v počtu hodin slunečního svitu 

ovlivňují akumulaci cukrů. Srážky slouží jako transportní prostředek pro rozvod živin ve 

vinné révě. Révový keř přijímá vodu kořenovým systémem z půdy a zelenými částmi keře ze 

vzduchu. Příjem vody z půdy je zásadní. Nedostatek vody působí na révu negativně. 

Viditelným příznakem bývá oslabení růstu a žloutnutí spodních listů. Nadbytek vody naopak 

způsobuje silný růst listové plochy a zvyšuje citlivost k napadení houbovými chorobami. 

Proudění vzduchu a větrné poměry na stanovišti. Silný vítr může způsobovat mechanické 

poškození keřů. Proudění také ovlivňuje teplotní poměry. Proudění vzduchu v listové stěně 

má vliv na délku ovlhčení listů, květenství i hroznů a souvisí i s rizikem výskytu houbových 

chorob. Geologické a půdní předpoklady vinice ovlivňují vývoj a růst révy vinné, a tím i 

kvalitu hroznů. Geologie však zastupuje pouze jednu ze složek terrior a její vliv na révu bývá 

většinou nepřímý. Fyzikální a chemické vlastnosti půdy silně závisí na matečné hornině, která 

ovlivňuje texturu a strukturu půdy a její minerální složení. Půdní podmínky jsou téměř 

nejvýznamnější složkou terrior. Každá lokalita má ve vztahu k pěstování vína určitý 

potenciál, který je závislý na geologických a půdních podmínkách. S kvalitou půdy souvisí 

půdní struktura – měla by být pórovitá a vytvářet optimální půdní podmínky pro růst 
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kořenového systému a dostupnost vody a kyslíku. Textura půdy se podílí na vztahu mezi 

révou a terrior, protože má spojnici s poměry jílu, písčitých a hlinitých částic. Na tepelné 

poměry ve vinici, a tím na kvalitu hroznů, působí i barva povrchu půdy, resp. minerální 

složení půdy a obsah organické hmoty. Pro bílé odrůdy se hodí spíše světlejší půdy, pro 

modré odrůdy tmavší. Humus – důležitý faktor půdní úrodnosti viničních půd – se skládá ze 

živočišných a rostlinných zbytků v různém stupni rozkladu. Topografie stanoviště se podílí 

na kvalitě hroznů. Při pěstování révy vinné je třeba zohlednit přizpůsobení odrůdy na 

konkrétní podmínky dané lokality.[5] 

2.4.3 Technické a technologické faktory 

Mezi tyto nejdůležitější faktory je řazen výzkum a vývoj jednotlivých strojů na výrobu 

tohoto moku, další odrůdy, které by mohly být nové, dále nové etikety nebo odlišné tvary 

lahví, ve kterých se bude prodávat víno. Avšak na výzkum a vývoj se musí mnohdy 

vynakládat velké finanční prostředky, které by mohly malé podniky i zlikvidovat.  

2.4.4 Ekonomické faktory 

Faktor, který nejvíce ovlivňují nákup, je výše důchodu spotřebitelů. Jak je z níže 

uvedeného obrázku 2.2 vidět, průměrná mzda neustále roste. Díky tomu by měl spotřebitel 

dostávat více peněz (v dnešní době se průměrná mzda v Jihomoravském kraji pohybuje kolem 

22 900 Kč a v Moravskoslezském kraji kolem 22 300 Kč [11]), a proto může více utrácet.  

Obr. 2.2: Vývoj průměrné hrubé mzdy v ČR v letech 2000 - 2010 

Zdroj: [13] 
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Při vysoké míře nezaměstnanosti se může stát, že klesne poptávka po „životně“ 

nedůležitých výrobcích. Lidé se budou omezovat pouze na zboží, které je pro ně důležité. 

V Jihomoravském kraji je míra nezaměstnanosti 9,81 % a v Moravskoslezském kraji 11,18 %. 

[8] 

2.4.5 Politicko – legislativní faktory 

Mezi základní legislativy upravující nejen podnikání, ale také výrobu a prodej v oblasti 

vinohradnictví například patří Zákon o vinařství a vinohradnictví, který vydalo ministerstvo 

zemědělství. Dále jelikož jsme součásti Evropské unie, je nutné se řídit i různými směrnicemi 

a nařízeními, které EU vydá. Jedná se například o Nařízení Komise (ES) č. 1621/1999 ze dne 

22. července 1999, které stanoví podrobná prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 

2201/96 týkající se pěstování vinné révy pro výrobu určitých druhů rozinek. Další normy, 

které se musejí brát v úvahu, jsou vyhlášky ministerstva zdravotnictví, zákoník práce o 

užívání alkoholických nápojů apod.  

2.5 Mikroprostředí 

Jsou to převážně faktory, které ovlivňují rozhodování a podnikání přímo uvnitř daného 

podniku. I zde je zvoleno rozdělení podle Kotlera a Armstronga. [4] 

Mezi nejdůležitější dodavatele jsou společnosti nabízející energii a suroviny potřebné 

k výrobě toho nápoje. Jde především podniky, které vyrábějí produkty či techniku, potřebnou 

jednak k vypěstování hroznů, dále přes jejich zpracování až po prodej. Jedná se zejména o 

firmy vyrábějící ochranné postřiky, hnojení, stroje k postřikům či zpracování hroznů, sudy, ve 

kterých se bude uchovávat víno, atd. 

Prostředníci na trhu s vínem jsou zprostředkovatelé a firmy, kteří mohou vstupovat 

mezi výrobce a zákazníka. U prodeje vína to mohou být převážně vinotéky, které nabízejí 

různé druhy vína od více dodavatelů, či obchodní řetězce.  

Zákazníci, zejména konkrétní spotřebitelé, poutají naši největší pozornost. Hlavním 

předmětem koupě je samozřejmě víno, které si zákazník, ať už to jako jednotlivec či 

domácnost nakupující pro vlastní spotřebu, nebo jako dárek, dále pro významné příležitosti, 

jako jsou oslavy a svátky, pro své podnikání či pro sběratele archivních vín. Spotřebitelem 
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může být i nějaká firma, která využije „tiché víno“ jako reklamní předmět či víno použije na 

nějaké oslavě jako nápoj. Zákazník si může vybírat z velkého sortimentu vín. 

U veřejnosti se jedná především o jednotlivce a organizace, kteří se podílejí na 

nákupu vína a tím také ovlivňují chování výrobců vína při jeho prodeji. Jde především o šíření 

dobré pověsti veřejností a tím tak zlepšovat image. Je to zejména místní veřejnost. Což jsou 

obyvatelé, bydlící poblíž vinic či přímo blízko toho podniku vyrábějící víno, dále úřady a 

organizace sídlící v okolí výroby či prodeje vína. Dále se jedná o zájmové skupiny, jsou to 

vlastně skupiny lidí, které mají stejné či podobné zájmy a tím vytvářejí pozitivní či negativní 

image. Sdělovací prostředky jsou důležitou součástí veřejnosti. Jelikož lidé často sledují 

televizi, poslouchají rádio, či čtou noviny. Jsou jimi každodenně ovlivňováni. Proto je 

důležité dbát na to, aby se producenti vína ukazovali s dobrou pověstí, protože se špatnou to 

může vést až ke krachu podniku. Zároveň je důležitá finanční veřejnost, která je podstatná 

pro fungování firmy, ale zároveň dává veřejnosti cenné informace. Vládní veřejnost 

ovlivňuje výrobce už z hlediska různých norem, legislativ či daňových povinností. Všeobecná 

(občanská) veřejnost je tou nejširší veřejností. Jedná se o celkové obyvatelstvo, ve kterém se 

mohou hledat potencionální zákazníci nebo lidé, kteří potencionální zákazníky mohou 

ovlivňovat. 

Potencionální konkurence je hrozbou v každém odvětví. Stále se vyvíjejí nové 

technologie, které usnadňují výrobu či zkvalitňují požitek z vína. Je těžké se prosadit, a to už 

jen z toho důvodu, že existuje mnoho bariér pro vstup do tohoto odvětví. Každý podnik 

potřebuje ke svému fungování pracovní sílu, materiál, stroje či jiné zásoby, které 

zprostředkovávají dodavatelé. Dodavatelé jsou silní a mohou si diktovat podmínky, proto je 

dobré mít více dodavatelů, kteří se doplňují. Konkurence substitutů je nahrazování vína 

jinými produkty. Pokud zákazník přijde na to, že víno nepotřebuje, může jej nahradit za 

levnější alkoholické i nealkoholické nápoje. Odběratelé, jak už bylo zmíněno, jsou důležití 

jak z pohledu nakupujících, ale i konkurence. Odběratelem je zákazník a to buď jako 

organizace či domácnost. Jednotliví odběratelé se od sebe liší svou velikostí a potřebami. 

Mohou mít jak velkou, tak malou vyjednávací sílu, záleží na různých aspektech. Konkurence 

v samotném odvětví je velká. V každém regionu jsou jiné podmínky, a proto každé víno a 

každý druh vína má jinou chuť. Je důležité si stále obnovovat či nějak vyvíjet postup výroby, 

udržovat kvalitu vína a navrhovat nové produkty, aby se podniky vyrábějící víno byly 
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schopné udržet na tomto trhu. Na území České republiky tomu není jinak. Je zde mnoho 

prosperujících výrobců vína, jako například: Zámecké vinařství Bzenec, s. r. o., ZNOVÍM 

ZNOJMO, a.s., Templářské sklepy Čejkovice, Vinařství Dufek, WNBERG Mikulov, s. r. o. 

atd. 
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3 Teoretická východiska segmentace spotřebitelů 

Podle definice Kotlera je segmentace akt rozdělování trhu do specifických skupin 

spotřebitelů/nakupujících, kteří sdílejí tytéž potřeby a kteří pravděpodobně potřebují odlišné 

produkty a/nebo marketingový mix. [8] 

3.1 Marketingový význam diferencí mezi zákazníky 

Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí firmy je otázka, zda se má zaměřit na určitý druh 

zákazníků, či svou nabídku tržně nediferencovat. Marketing se tedy rozlišuje na tržně 

nediferencovaný a cílený marketing. [1] 

 Tržně nediferencovaný přístup znamená, že mezi zákazníky se neprojevují žádné 

rozdíly nebo nejsou významné. Tento typ přístupu může mít podobu tzv. masového 

marketingu, kdy všem zákazníkům společnost nabízí jedním marketingovým mixem jeden 

produkt. Další polohu představuje výrobkově diferencovaný marketing, při kterém se všem 

zákazníkům nabízí více variant produktů jedním marketingovým mixem. [1] 

Cílený marketing je založen na respektování růzností mezi zákazníky. Podstatou je, že 

firma na daném trhu poznává významné tržní segmenty a vybírá si mezi nimi ty, které jsou 

z jejího pohledu nejvýhodnější. Pro každý se pak rozvíjí marketingový přístup. Cílený 

marketing může být koncentrovaný, který se zaměřuje na jeden segment – výhodou je 

specializace, která dokáže lépe uspokojit specifické potřeby a požadavky spotřebitelů. Dále to 

může být diferencovaný marketing, který představuje orientaci na všechny významné 

segmenty, ale vždy s jiným marketingovým mixem. [1, 3] 

3.2 Segmentace trhu 

V centru marketingového přístupu se ocitají současní i potencionální zákazníci. Přitom 

je třeba vzít v úvahu všechny pohledy, do jaké míry se liší kupní chování těchto spotřebitelů. 

Objevuje se zásadní problém, a to že u různých zákazníků je tomu různě. Míra a směr této 

různosti se potom můžou stát základem zcela odlišných orientací marketingového přístupu. 

Zde se jedná o problém segmentace trhu. [1,3] 
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3.3 Podstata segmentace trhu 

Vlastní pojem „segmentace trhu“ může znázorňovat tři různé, vzájemně propojené 

výklady: segmentaci trhu jako stav, jako strategii nebo jako proces. [3] 

Segmentace trhu jako stav 

Obsahem je pohled na členitost trhu z hlediska tržních segmentů. Pojem vysoká 

segmentace znamená, že na trhu existuje mnoho segmentů. Pokud se na trhu vyskytuje mnoho 

segmentů, hovoříme o tzv. fragmentaci trhu. [3] 

Segmentace trhu jako strategie 

Strategie založená na segmentaci trhu je totéž, jako cílený marketing. 

Segmentace trhu jako proces 

Pojem segmentace je velmi často chápán ve smyslu poznávání tržních segmentů, tedy 

jako proces, který odkrývá a snaží se najít tržní segmenty, které nejlépe odrážejí podstatné 

diference mezi spotřebiteli, zákazníky. Smyslem procesu je poznání skutečných tržních 

segmentů, které slouží jako základ pro další strategické rozhodování. Jeho procesu se bude 

detailněji zabývat následující kapitola. [1, 3] 

3.4 Proces segmentace trhu 

3.4.1 Etapy v procesu segmentace trhu 

V procesu segmentace jsou důležité tři na sebe navazující etapy. 

I. etapa: segmentace trhu – zabývá se postižením významných kritérií na jeho 

odkrytí. Po odkrytí těchto skupin spotřebitelů, kteří sdílejí společné potřeby, se rozvíjí jejich 

profil do marketingově zaměřené podoby. 

II. etapa: tržní zacílení – po odkrytí segmentů přichází proces rozhodování a vybrání 

si jednoho nebo více segmentů, které budou pro společnost cílové. 

III. etapa: tržní umístění – vybírá nejvhodnější způsoby marketingového oslovení 

vybraných segmentů a volí se vhodná marketingová orientace vůči nim. [1, 3, 8] 
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3.4.2 Základní podmínky při procesu segmentace 

Jak již bylo výše uvedeno, segmentace vychází z cíleného marketingu. Aby byl cílený 

marketing úspěšný, je důležité, aby skupiny zákazníků splňovaly dvě základní podmínky 

tohoto procesu: 

 podmínka homogenity – kdy si jsou zákazníci uvnitř segmentu co nejvíce 

podobni svými tržními projevy v daném trhu, 

 podmínka heterogenity – segmenty, jako celky, si jsou navzájem svými tržními 

projevy na daném trhu co nejvíce odlišné. [1, 3] 

Kromě splnění podmínek homogenity a heterogenity segmentů je důležité si rovněž 

vyjasnit několik okolností s tím spojených, jako je například rozdělení trhu, úroveň 

segmentace, stabilita a univerzalitu trhu. [3] 

Segmentace jako rozdělení trhu 

Pojem segmentace trhu vyvolává představu o rozdělení trhu. Každý podnikatel 

zvažuje, co je pro něj nejvýhodnější. Ve skutečnosti jde o to, že základem cíleného 

marketingu je poznávání důležitých tržních segmentů. Má-li být cílený marketing úspěšný, 

musí dodržovat tržní diference. [3] 

Segmentace trhu není jednoúrovňová 

Když má cesta k postižení tržních segmentů nastat, obvykle se objevuje problém 

daných úrovní. Vznikají otázky typu: Co bude vhodnější – segmentovat trh potravin, pečiva 

nebo sladkého pečiva? [3] 

Odpověď závisí na konkrétní situaci, okolnostech marketingového rozhodování a na 

prostředí. Rámcově se nachází na spojitosti Masové segmenty → Segmenty → Výklenky → 

Jednotlivci. [3] 

Pokud jde o jednotlivé spotřebitele, nelze hovořit o segmentu. Nicméně jde o zřetelný 

trend, který vychází z možností podchytit a uspokojit individuální diference. V tomto smyslu 

se jedná o završení marketingu, zaměřeného na uspokojování diferencovaných zákazníků, jež 

vyjádřením je one-to-one marketing. [3] 
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Na druhé straně stojí masové segmenty, které jsou velmi široce pojaté – typu muži ve 

věku od 20 – 60 let. Nejde o celý trh, ale na druhé straně v rámci tak obsáhle odkrytého 

segmentu je pravděpodobnost odlišností v tržních projevech velmi vysoká. [3] 

Proměnlivost segmentů 

Je důležité si uvědomit, že odkryté segmenty nejsou v čase pevné. Mohou se měnit jak 

jejich charakteristiky, tak velikosti či projevy. Proto je nezbytné průběžně kontrolovat, zda 

odkryté segmenty udržují svůj profil a obsah. [3] 

Problém univerzality procesu segmentace 

Na různých trzích se odkrývají různé segmenty. To znamená, že například na trhu 

s vínem se budou objevovat jiné, než na trhu se stavebninami. Je to způsobeno tím, že 

spotřebitelé na trhu s vínem očekávají jiné užitky než od stavebnin. Zde je patrné, že není 

možné jednoduše odkrýt segmenty, které budou stejné na všech trzích. [3] 

3.4.3 Fáze segmentace trhu 

Je důležité se rozhodnout, co segmentovat a najít významné diference a podobnosti. 

Segmentace trhu jako proces probíhá v několika na sebe navazujících fázích. Využívá se 

přitom různých metod a přístupů. [1, 3] 

Vymezení daného trhu 

Jde o první fázi, která se může zdát na první pohled nenápadná, nicméně je to 

významné vstupní rozhodnutí: jaký trh budeme segmentovat? Vymezení segmentovaného 

trhu leží ve vyšší rovině strategického marketingu, nicméně všeobecně se uvádí rozměr 

kategorie produktu a geografického rozměru, na které upozorňuje M. Mercer. [1, 3] 

Lze uvažovat i o dalších rozměrech, kterými se důkladně zabývají například J. 

McCarthy a W. D. Perreault, kteří navrhují další rozměry, jako je typ zákazníka a druh 

uspokojované potřeby. [1, 3] 
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Postižení významných kritérií 

Druhou fází je vymezení si vhodných kritérií do procesu segmentace, které představují 

zásadní předpoklad marketingově použitelné segmentace. [3] 

U každého kritéria je nutné prověřit, do jaké míry je schopné významně a účinně 

vstoupit do procesu poznávání segmentů. Skutečně se poměrně často setkáváme 

s demografickou nebo psychografickou segmentací, dnes i segmentací podle hodnot apod. 

Pokud má mít segmentace trhu marketingový smysl, nelze vynechat vazby na vymezující 

kritéria.  

Jelikož fáze postižení významných kritérií je významná, bude se tím více zabývat 

následující kapitola. [3] 

Odkrytí segmentů 

Poznání významných kritérií zatím neznamená odhalení segmentů. Je třeba si vybrat, 

která kritéria se zapojí do vlastního odkrývání a jakým způsobem bude tato kombinace 

probíhat. [3] 

Pro vybraná kritéria, která jsou různá/ podobná mezi spotřebiteli poslouží měřítka pro 

odkrytí odlišných skupin zákazníků, kde záleží například na typu vymezeného 

segmentovaného trhu a jeho specificích, na povaze chování spotřebitelů ve vztahu k dané 

skupině produktů, na tom, jak je díky tomu modifikováno jejich kupní rozhodování, atd.  

Kritéria využitá k odkrytí segment lze označit jako odkrývající nebo shlukující 

proměnné. Souhrnně je můžeme označovat jako segmentační báze, což je skupina 

proměnných, použitá pro jejich odkrytí.  

Dalším výrazným vlivem, který pomáhá odkrýt segmenty, je způsob jeho odkrývání. 

Existuje mnoho metod, které se různým způsobem nalézají skupiny spotřebitelů podobných a 

zároveň odlišných od jiných spotřebitelů.  

Rozvoj profilu segmentů 

Fáze odkrytí segmentů znamená přiřazení konkrétních zákazníků jednotlivým 

segmentům a dále by měla přinést jasnou představu o tom, kam konkrétní spotřebitel patří. [1, 

3] 
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3.5 Vymezující segmentační kritéria 

Jak již bylo výše řečeno, je důležité si správně vymezit segmentační kritéria, na jejichž 

základě budou odkryty segmenty. Vymezujícími kritérii segmentace se rozumí diference mezi 

spotřebiteli. Týkají se spotřebních projevů, spojených s danou kategorií produktu vystupující 

jako jeden z rozměrů segmentovaného trhu. [3] 

V podstatě je možné postihnout dvě hlavní kategorie vymezujících segmentačních 

kritérií. Jednak jde o taková kritéria chování, která zkoumají diference mezi spotřebiteli podle 

preferencí, důvodů, podle potřeb, příčin apod. Je tedy možné hovořit o skupině příčinných 

kritérií. Výhodou těchto kritérií je postižení vhodného směru marketingového přístupu vůči 

odhaleným segmentům. Druhou velkou významnou skupinu tvoří kritéria spojená s odpovědí 

na otázku „jak?“. Jde tedy o kritéria, postihující jevovou polohu konzumního chování vůči 

produktu a většinou jsme schopni je přímo kvantifikovat. [3] 

3.5.1 Příčinná vymezující kritéria 

Příčinná kritéria postihují diference spojené s odlišnými důvody mezi spotřebiteli ve 

vztahu k danému trhu a k daným výrobkům. Spotřebitelé se liší tím, co od produktu 

očekávají, jaké očekávají hodnoty a užitky, jak na základě těchto hodnot vnímají konkrétní 

značky a s jakými příležitostmi je produkt spojován. [1] 

Jde především o několik hlavních směrů: důvody užívání, očekávaná hodnota, 

vnímaná hodnota, příležitost a postoje. 

Důvody užívání 

Spotřebitelé se mezi sebou liší důvodem, pro který produkt užívají – jaké potřeby jim 

uspokojuje. Hovoříme tedy o segmentaci podle potřeb. Pro postižení segmentů je možné 

využit jako východiska klasifikace potřeb známých z motivačních teorií. [1, 3] 

Očekávaná hodnota 

Segmentace podle očekávané hodnoty patří mezi nejvýznamnější segmentační 

postupy. Pozorujeme, jak se spotřebitelé odlišují tím, co od produktu očekávají. Tzv. benefit 

segmentation se zaměřuje na užitky. Náplní tohoto segmentačního kritéria se potom odvíjí 

v důsledné vazbě na specifika dané produktové kategorie. [3] 
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Tři hlavní očekávané užitky (kvalita, cena, sociální efekt) je třeba při postupu 

segmentace trhu dále specifikovat - jak kvůli podchycení příčin diferencí v očekávaném 

užitku, tak kvůli případným pozdějším úvahám o vhodné marketingové orientaci. Při postupu 

segmentace trhu je třeba dále specifikovat jednotlivé segmenty jak kvůli podchycení příčin 

diferencí v očekávaném užitku, tak kvůli možným příštím úvahám o vhodné marketingové 

orientaci vůči vybraným segmentům. [3] 

V případě kvality se následující upřesňování týká specifických rysů, vlastností a 

podmínek spojených s očekáváním od produktu. Nejprve je možné vyjít z konceptu totálního 

výrobku. Kvalitu je možné podle okolností pozorovat v následujících skupinách užitků – 

funkční, estetické, symbolické a emocionální užitky.  

U ceny se více méně jedná o segment zákazníků, u kterých je cena nejvýznamnějším 

prvkem, očekávání a rozhodování se rozšiřuje především směrem k segmentům s nižší 

cenovou elasticitou. Odvozeným pohledem může být skon spotřebitelů k vyhledávání slev.  

V případě sociálního efektu mají obecněji sledovatelné polohy ve směru sounáležitosti. 

Dalším důležitým očekáváním od produktu může být jeho schopnost symbolizovat sociální 

postavení, tedy vyjádřit prestiž.  

Vnímaná hodnota 

Segmentace podle vnímané hodnoty vyjadřuje snahu zahrnout odlišnosti spotřebitelů 

z hlediska vnímání různých značek. Probíhá ve dvou fázích. Nejprve se mezi spotřebiteli 

prozkoumají hlavní očekávané hodnoty – užitky a ve druhé fázi spotřebitelé uvádějí, jak za 

daných hledisek vnímají konkrétní značky. [3] 

Příležitost 

Spotřebitelé se liší okolnostmi, za kterých produkt používají, případně i nakupují. Tyto 

odlišnosti mohou být tak důležité, že se mohou stát základem různých segmentů. Příležitosti, 

okolnosti užívání v případě nákupu výrobku jsou rozmanitého rázu. Zejména se jedná o 

časové okolnosti, okolnosti užívání, sociální příležitosti. [3] 

Časové okolnosti – rozdíly mezi spotřebiteli podle toho, kdy produkt či službu 

užívají, případně nakupují. Lze sledovat v sezónním smyslu nebo z hlediska času dne. [3] 
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Příležitost místa užívání – nabízí další specifické možnosti poznávání segmentů. Jde 

o relevantní vazbu, mohou vstupovat do profilu segmentů místa, jako jsou například: doma, 

kancelář, příroda apod. [3] 

Sociální okolnosti – základem je linie postihující individuální užívání, podmíněné 

sociálním prostředím. Může se sledovat v primárních skupinách (rodina, přátelé, sousedé,..), u 

spotřebitele samotného či nad rámec sociálních skupin. [3] 

Produktové okolnosti – zkoumá se, zda hraje roli rozdílnost ve spojitosti v užívání dalšího 

produktu.  

3.5.2 Kritéria užití 

Segmentace podle užití je založena na jevové stránce spotřebního projevu. Kritéria 

zkoumají rozdíly mezi spotřebiteli a obrysy různých tržních segmentů. V podstatě jde o to, jak 

odlišně spotřebitelé užívají daný produkt. [1, 3] 

Uživatelský status představuje jeden z výchozích segmentačních pohledů 

v marketingu. Postihuje dvě základní skupiny spotřebitelů – a to na uživatele a neuživatele 

produktu, je s nimi spojen případný růst tržního potenciálu. Základním problémem 

uživatelského statusu je to, že neumí odpovědět na otázku, proč konkrétní produkt 

spotřebitelé neužívají. Obvykle se propojuje s příčinným kritériem očekávané hodnoty. [1, 3] 

Reflexe různé míry užívání dané kategorie produktu mezi spotřebiteli představuje 

jeden z nejužívanějších segmentačních přístupů. Toto kritérium ještě neurčuje, v jakém 

měřítku ji budeme pozorovat. [1, 3] 

Kritérium věrnosti rozlišuje spotřebitele podle stálosti jejich užívání daných produktů 

a jejich značek. Nabízí dva směry sledování odlišností a to zkoumání chování spotřebitelů 

vůči značkovému zboží všeobecně, nebo můžeme zkoumat stálost jejich vztahu vůči 

konkrétním značkám na daném trhu. Samostatné kritérium znamená stálost spotřebního 

chování vůči konkrétním značkám produktů – to znamená sklon spotřebitele dávat opakovaně 

přednost určité značce. [1, 3] 
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3.5.3 Popisná segmentační kritéria 

Popisná kritéria se neomezují jen na rozdíly mezi spotřebiteli, ale vycházejí 

z obecných charakteristik spotřebitele. Existují základní tři důvody, mezi které patří 

rozdílnost/ podobnost spotřebního chování vůči dané kategorii produktu podobnými/ různými 

charakteristikami spotřebitelů, dále poznání charakteristik odkrytých segmentů jako důležitá 

informace při volbě cílového segmentu a jako poslední pro vhodné zaměření marketingového 

přístupu potřebujeme znát řadu informací, které vybrané tržní segmenty vystihují. [1, 3] 

Demografická kritéria 

Demografická kritéria jsou jedna z hlavních metod segmentace a pravděpodobně 

jednou z nejfrekventovanějších. Ovlivňují segmentaci trhu podle populačních hledisek. 

Zapojení těchto kritérií je založeno na předpokladu, že se změnou demografické 

charakteristiky dochází ke změně spotřebního projevu. V této souvislosti se nejčastěji uvažuje 

o takových kritériích, jako jsou věk, pohlaví, velikost rodiny, životní cyklus rodiny, vzdělání, 

povolání a příjem. [1, 3, 6, 7] 

Kritérium věk se objevuje snad v každé segmentaci trhu. Je charakteristikou 

individuální, vážící se k jedinci. K segmentaci se využívají různé škály, ale rámcově je možné 

rozlišit čtyři základní věkové segmenty: děti, junioři, střední věk a senioři. [3] 

Velmi často využívaným kritériem v segmentaci je pohlaví. Důvodem je odlišné 

spotřební chování u mužů a žen. U žen se projevuje vyšší schopnost empatie a také vyšší 

depresivitu, u mužů jde o vyšší pohybovou aktivitu a také agresivitu. Marketingové 

respektování diferencí ve spotřebním chování žen a mužů se řadí mezi nejčastější měřítka 

cíleného marketingu. [3] 

Velikost rodiny patří mezi poměrně jednoduchá kritéria. Jeho konkrétní chápání 

závisí na určení pojmu rodina – domácnost. Pokud hovoříme o rodině, můžeme rozlišovat 

rodinu nukleární – to znamená rodiče, děti, jeden domov, a rozšířená rodina – to je nukleární 

rodina plus ostatní zákonní příbuzní, kteří žijí s rodinou nukleární. Počet členů v rodině 

(domácnosti) určuje tržní segmenty: malá/ velká rodina/domácnost.  
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Ne vždy se mezi kritéria uvádí rodinný stav jedince. Kritérium souvisí s velikostí 

rodiny, ale i s charakterem rodiny. Různé tržní projevy může mít na jiných trzích svobodný 

jedinec, jiné jedinec ve stavu manželském.  

O kombinované demografické kritérium se jedná v případě, kde se jednotlivé 

segmenty kryjí stupni životního cyklu rodiny, vymezenými prolnutím věku rodičů, 

přítomnosti a věku dětí, případně ekonomické aktivity rodičů.  

Příčinnou rozdílného tržního chování spotřebitelů bývá vzdělání. Výzkumy potvrzují, 

že vyšší vzdělání přináší vyšší míru hledání informací při kupním rozhodovacím procesu, 

vyšší přístupností racionální argumentaci apod. Toto kritérium představuje první ze skupiny 

kritérií, která je možné považovat za sociálně ekonomická. Dalšími jsou tato kritéria: 

povolání, příjem a případně i majetkové zázemí.  

Povolání s sebou přináší hmatatelné spojitosti na možnost odlišných tržních projevů a 

spotřebitelova chápání vůbec. Základní rovinou je rozdíl mezi fyzickou a duševní prací. O 

povolání nemůžeme říci, že je univerzálním kritériem pro segmentaci jakéhokoliv trhu. Občas 

je ale vazba mezi povoláním a tržním projevem přímá.  

Příjem tvoří vrchol pomyslného trojúhelníku nad základnou vzdělání – povolání. 

Příjmy podmiňují možnost koupit – pořídit si daný výrobek. Čím je rozdílnost příjmů mezi 

spotřebiteli nižší, tím menší je využitelnost příjmu jako segmentační proměnné. Příjem se 

jako segmentační kritérium osvědčil u automobilů, bydlení, nábytku, odívání či některých 

potravin a zároveň je lepším kritériem než sociální třída v případech, kdy výrobky nejsou 

symbolem statusu.  

Někdy může být výhodné k segmentaci využít i další kritéria, vyjadřující majetkové 

poměry jedince, rodiny – vlastnictví domu, bytu, vybavenost domácnosti apod. [3] 

Etnografická kritéria 

Etnografická segmentace sleduje vazby etnického kulturního prostředí. Kulturou 

přitom rozumíme umělé životní prostředí. [1, 3],  

Někdy se již kultura chápe jako segmentační proměnná. Existují totiž místně i časově různé 

kultury, které znamenají i diferenciaci spotřebního chování. Národní kultury vnášejí 

významná specifika do spotřebního chování ve spojitosti s vymezeným trhem v případě, že se 
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přemýšlí především na úrovni národních kultur a jejich segmentační význam vstupuje do 

popředí. [1, 3] 

Jestliže kultura nezajišťuje dostatečně stejnorodé a diferencované segmenty a přitom 

odlišnosti v kulturních seskupeních jsou zřetelné, nastupuje koncept subkultur. Z hlediska 

spotřebního chování vstupují do popředí národnostní, rasové, náboženské a etnické 

subkultury. Tam kde je kulturní prostředí národnostně rozmanitější, je logické, že zde 

sehrávají národnostní segmenty významnější roli. Členové různých subkulturních segmentů 

sdílejí hlavní normy celé společnosti, svými zvyky se však v některých směrech jasně odlišují. 

Dalším etnografickým kritériem je rasa. Ve své původní podobě má každá rasa svou vlastní 

kulturu. Rasa jako kritérium segmentace se objevuje na dvou úrovních. Prvně jako kultura a 

potom jako subkultura. [1, 3] 

Náboženství jsou specifickým kulturním projevem, odrážející hodnoty dané 

společnosti. To, do jaké míry může náboženství vést k rozdílnému spotřebnímu chování, 

závisí na stupni, na kterém jedinec danou víru prosazuje. Nabízí se jednoduchá škála 

rozlišující katolické, evangelické, židovské a ostatní náboženství a z širšího hlediska jde o 

náboženské směry, jako jsou asijská náboženství, křesťanství a muslimská víra. [3] 

Fyziografická segmentace 

U fyziografické segmentace jde především o promítnutí fyzických, fyziologických 

dispozic a zdravotního stavu do chování spotřebitele. Lze postihnout dvě hlavní kategorie 

kritérií, která mají souvislost s fyziografickou charakteristikou: fyziologická kritéria a kritéria 

zdravotního stavu. [1, 3] 

Fyziologické dispozice jedince jej odlišují od jiných a mohou vést i k odlišnému 

spotřebnímu chování. Nejde pouze o základní charakteristiky, jako je například váha, výška, 

ale i o další roviny – různá kvalita vlasů, kvalita pleti či kvalita kůže. Každá tzv. rovina 

vyvolává u jednotlivců různé potřeby, protože jsme každý jiný. Někdo potřebuje dekorační 

kosmetiku, jiný zase šampon proti lupům apod. [3] 

Další možností fyziografické segmentace je zdravotní stav. Zřejmým příkladem může 

být segment diabetiků. Tento druh kritéria má však největší význam při segmentace ve 

zdravotnictví či lázeňství. [3] 
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Geografická kritéria 

Geografická segmentace je jednou z nejčastějších a stále nejvíce užívanou metodou 

segmentace. Tento druh kritérií ovlivňuje segmentaci trhu podle území. Trh se může nacházet 

v odlišných geografických útvarech, jako jsou země, regiony, kontinenty aj. Zároveň je tvořen 

segmenty s geografickými charakteristikami. [3, 6, 7]  

Z hlediska území je možné segmenty rozpoznávat na úrovni států, světových oblastí a 

regionů. Pro takto vymezené segmenty hledáme jejich další typické charakteristiky. [3] 

Segmenty lze zkoumat podle počtu obyvatel, připadajících na určité území – neboli 

podle hustoty osídlení. Mezi základní charakteristiky potom patří obyvatelé na vesnici a 

obyvatelé žijící ve městě. Dále lze samozřejmě segmentovat i segment předměstí (vilový, 

sídlištní bloky) či segmentace podle velikosti sídla (v intervalu od metropole po samotu). [3] 

Další možnou cestou segmentace podle geografických kritérií může být sledování 

segmentů na základě mobility spotřebitele. Místo pojmu geografická mobilita se častěji 

používá výraz migrace obyvatelstva. Migrace se dá měřit například stupněm migrace na dané 

území. Výsledkem může tedy být migrační přitažlivost či odstředivost. [3] 

Geodemografie 

Geodemografie je kombinací demografických a geografických kritérií. Jeden 

z výsledků se stal rozvojem různorodosti geodemografie systémem jako je ACORN (A 

Classification Of Residential Neighbourghood), který klasifikuje lidi podle toho, kde žijí. 

Tento systém je užíván zejména v zemích, jako je USA a Velká Británie. V České republice 

také existuje geografický informační systém (GIS). [3, 7] 

3.6 Hlavní koncepty segmentace trhu 

V předchozí kapitole bylo řečeno, jak rozmanitá mohou být kritéria segmentace. O 

vhodnosti zapojení těchto kritérií do segmentačního přístupu se rámcově nabízejí různé cesty. 

[3] 
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3.6.1 Intuitivní přístupy k segmentaci trhu 

Tento přístup je založen na základě zkušenosti, pokusu, intuice. Lze to chápat téměř 

jako přirozenou úvahu spojenou s marketingem. Někdy je vhodné se spolehnout na intuici 

spojenou s dlouhodobou zkušeností. Díky prověřeným kritériím segmentů jde o cestu 

užitečnou. [3] 

Prověření postupu na úrovni pokusu – experimentu je také způsob, jak postihnout 

možné tržní segmenty. Užitečnost takového přístupu může vycházet i z úvah, že pokud 

použijeme stejný přístup pro různé segmenty a ten selže jen v některých z nich, je zřejmé, že 

příčinou je různost těchto prostředí.  

Strategie výrobkově diferencovaného marketingu byl chápán jako obdoba 

marketingového přístupu, který mezi spotřebiteli zákazníky nerozlišoval, a jeho jádrem byla 

nabídka různých variant produktů celému trhu stejným způsobem.  

3.6.2 Systematický přístup 

Systematický přístup je možné založit na deduktivní snaze vyvodit parametry 

segmentace trhu sledováním tržní orientací ostatních subjektů. Na rozdíl od intuitivní 

segmentace nespoléháme pouze na naše dosavadní zkušenosti, ale systematicky prověřujeme 

další potenciální zdroje odlišností mezi spotřebiteli, které mohou vést ke vhodnějšímu 

postižení tržních segmentů. [1, 3] 

Deduktivním segmentačním postupem leze postihnout na trhu významné segmenty. 

Tato cesta znamená využití systematického pohledu na to, jak daný trh segmentují jiní. 

Sledujeme, které segmentační proměnné se na daném trhu využívají, které tržní segmenty 

jsou pak vybírány, a zároveň sledujeme, zda k některé oblasti daného trhu nesměřuje zvýšená 

pozornost. [3] 

Při induktivní segmentaci vyjadřujeme vlastní původní snahu po odkrytí segmentů. 

Vyvíjíme tedy vlastní úsilí pro poznání relevantních tržních segmentů. Vybíráme vymezující 

proměnné a srovnáváme je s proměnnými popisnými. Sledujeme vazby mezi vymezujícími 

kritérii. Postupy induktivní segmentace lze rozdělit do dvou pohledů a to A priori segmentace 

a Post hoc segmentace. Segmentace způsobem A priori znamená, že o přiřazení k tržním 

segmentům bude rozhodovat jedna předem stanovená segmentační proměnná. Znamená to, že 
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vychází z jednoho kritéria, které vymezí členství v segmentech a podle něhož se rozvíjí jejich 

profil. Post hoc segmentace se snažíme systematicky prověřovat významnost vazeb všech 

sledovaných segmentačních proměnných. Jedná se pouze o určitý mezistupeň, kdy k odkrytí 

segmentů zapojujeme ta kritéria, která z předběžné analýzy vycházejí jako významnější. 

Jestliže se vychází z kritérií chování, jedná se o tak zvanou forward segmentaci, a pokud 

vycházíme z kritérií popisných, u kterých se zpětně ověřuje vazba na kupní chování, jde o 

backward segmentaci. [1, 3] 

3.7 Metody segmentace trhu 

Při segmentaci trhu a v rámci výše uvedených přístupů se využívá celé řady 

analytických metod, metod a technik sběru dat. [1, 3] 

Metody sběru dat pro deduktivní segmentaci je to zejména obsahová analýza, 

marketingové zpravodajství a získávání sekundárních dat. U induktivní segmentace -

dotazování a práce se sekundárními daty způsobem označovaným jako „data mining“. [1] 

Metody analýzy dat z technického hlediska může analýza probíhat mnoha způsoby. A to 

zejména křížovou analýzou (známou spíše jako kontingenční tabulky) a s nimi spojené různé 

kontingenční míry, faktorová analýza pro postižení významných kritérií, pro odkrývání 

segmentů zejména shlukové analýzy, stromové strukturní metody apod. [1, 3] 
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4 Metodika  

Tato část bakalářské práce se zabývala přesným postupem, který se bude realizovat při 

sběru dat a vyhodnocování. Na základě výsledků bude možné vypracovat doporučení 

managementu firem, produkující víno. Výzkum je rozdělen do dvou částí a to přípravnou fází 

a realizační fází.  

4.1 Přípravná fáze 

Definování problému a cíle výzkumu 

Výzkum se zabýval segmentačním rozdělením spotřebitelů Jihomoravského a 

Moravskoslezského kraje na trhu vína. Cílem bakalářské práce bylo z výsledků výzkumu 

zjistit tyto segmenty a zaměřit se na jejich vlastnosti, aby bylo možné lépe charakterizovat 

tyto skupiny zákazníků. Dalším cílem bylo zjistit faktory, které ovlivňují tyto skupiny 

při nákupu různých druhů vín.  

Obsah plánu marketingového výzkumu 

Pomocí osobního dotazování byla získávána data, která byla následně vyhodnocována. 

Dotazování bylo prováděno v měsíci březnu, kde byli respondenti dotazováni především ve 

specializovaných prodejnách s vínem či obchodních střediscích.  

Popis vzorku 

Jelikož víno je alkoholický nápoj, dotazovaní musejí být osoby starší osmnácti let. 

Základním souborem se tedy stali obyvatelé starší osmnácti let v Jihomoravském (50 % ze 

všech dotazovaných) a Moravskoslezském kraji (rovněž 50 % ze všech dotazovaných).  

Výběrový vzorek se skládal ze 160 respondentů, kteří byli rovnoměrně rozděleni a to 

80 dotazovaných v Jihomoravském kraji, z toho 39 mužů a 41 žen. Stejně tak 80 

dotazovaných v Moravskoslezském kraji, z toho 39 mužů a 41 žen. Tyto počty byly zvoleny 

úmyslně a to podle procentního složení mužů a žen v jednotlivých krajích. Jako technika 

nereprezentativního vzorku, byla zvolena technika vhodného úsudku. 

Dotazník 

Dotazník se skládal z devatenácti otázek. V dotazníku jsou uvedeny filtrační otázky, 

které měly respondenty roztřídit na ty, co jsou plnoletí a co nejsou, druhou a poslední filtrační 
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otázkou byla otázka zaměřená na víno. Názory respondentů, kteří nenakupují ani nepijí víno, 

by byly zbytečné, proto je nebylo nutné zařadit do výsledků. Součástí dotazníku byly rovněž 

identifikační otázky, které charakterizovaly respondenta samotného a specifické otázky, které 

popisovaly nákupní zvyklosti a zvyklosti konkrétního respondenta v pití vína. Nebyl nějak 

zvláště časově náročný. Dotazník je přiložen v příloze č. 5, kde je ve znění, ve kterém jej 

dostávali respondenti. 

 

Pilotáž 

Aby se ověřilo, zda je dotazník plnohodnotný, byl dán k testování v okruhu deseti lidí 

a to zejména příbuzných a přátel. Na základě jejich poznatků bylo upraveno několik otázek a 

odpovědí. Jednalo se například o otázku č. 6, která se dotazuje na oblíbenou zemi původu. 

Zde byla smazána země USA a upraven počet možných odpovědí ze tří možných odpovědí na 

dvě. Pilotáž probíhala o víkendu 16. - 19. března 2012. 

4.2 Realizační fáze 

Sběr dat a zpracování dat 

Data byla sbírána formou osobního dotazování po dobu jednoho měsíce pomocí již 

vytištěných dotazníků. Po ukončení sběru dat, byly uvedené odpovědi zkontrolovány, 

zakódovány a přepsány do datové matice, která sloužila jako podklad pro vyhodnocení 

v programu SPSS Statistics. Kontrola odpovědí proběhla během přepisování do datové matice 

a dotazníky s nepřesnými odpověďmi byly vyřazeny. Celkem bylo sesbíráno 173 dotazníků, 

z nichž právě 8 dotazníků obsahovalo nesmyslné odpovědi a 5 dotazovaných bylo hned na 

začátku vyfiltrováno. Zbývajících 160 dotazníků bylo vyhodnoceno. Data byla vyhodnocena 

převážně v programu SPSS Statistics. Zejména třídění prvního a druhého stupně a analýzy 

rozptylu. Grafy a vzniklé tabulky se předělávaly a přepočítávaly na procenta v MS Excel 

2010. 

Charakteristika spotřebitelů 

Na základě již vytvořené analýzy se pomocí kontingenčních tabulek a intuitivní 

segmentace, za pomocí dvou kritérií, vytvořilo šest segmentů, které se dále rozvíjely a 

charakterizovaly. Více v kapitole 6.  
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Časový harmonogram 

V níže uvedené tabulce 4.1 je zaznačeno, ve kterých měsících byly uskutečněny různé 

fáze výzkumu. 

Tab. 4.1: Časový harmonogram 

  Leden Únor Březen Duben  Květen 

Přípravná fáze           

Formulování dotazníku           

Pilotáž           

Sběr dat           

Vyhodnocování dat           

Tvorba segmentů           

Závěr           
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5 Analýza spotřebitelů na trhu vína 

Tato část práce se zabývá analýzami, které přispějí k vytvoření segmentů.   

5.1 Základní charakteristiky respondentů 

Celkem bylo sesbíráno 160 platných dotazníků. Dohromady odpovědělo 48,8 % mužů a 

51,2 % žen z obou krajů. Všichni dotazovaní byli starší osmnácti let, jelikož se jedná o 

alkoholický výrobek. V největším procentuálním zastoupení byla věková skupina v rozmezí 

osmnácti až pětadvaceti let. Tato skupina tvořila 63,8 % z celkového počtu 160 dotázaných. 

Druhou a třetí, ale méně početnou skupinou, byli respondenti, kteří patřili do věkových skupin 

26–35 let (celkem 17,5 %) a 36–55 let (16,5 %). Nejmenší skupinou, která odpověděla na 

dotazníky, byla ve věkovém rozmezí větší než 55 let, což tvořilo pouze 3,1 % z celkového 

počtu. Ze 160 dotazovaných odpovědělo 75 % respondentů se středoškolským vzděláním 

s maturitou, 0,6 % se základním vzděláním, 10,6 % se středoškolským vzděláním, ale pouze 

s výučním listem a 13,8 % respondentů odpovědělo, že má vysokoškolské vzdělání. I když je 

největší zastoupení dotazovaných ve věku od osmnácti do pětadvaceti let největší skupinu 

tvoří zaměstnaní a to 40 % z celkového počtu respondentů. Druhou větší skupinu tvořili 

studenti v procentuálním počtu 38,1 %, následující skupinu vytvářeli nezaměstnaní a to ve 

výši 11,9 %. Důchodci tvořili skupinu 2,5 % a podnikatelé 3,1 %. Respondenti si také měli 

možnost vybrat odpověď ostatní a to v případě, že nepatřili ani do jedné z uvedených skupin. 

Tuto možnost zvolilo 4,4 % respondentů. 

Dalším zjištěním bylo, že více než 94 % dotazovaných nakupuje víno, to znamená, že 

necelých 6 % víno nenakupuje, což může znamenat, že si víno sami vyrábějí. Z těch, co víno 

nakupují je 44 %, kteří dávají vínu přednost oproti tvrdému alkoholu, pivu či likérům. 

Tabulky a grafy jsou uvedeny v příloze č. 1.  

5.2 Důležitost jednotlivých faktorů při nákupu vína u respondentů 

podle kraje 

Výzkum byl prováděn ve dvou českých krajích a to v Jihomoravském kraji a 

v Moravskoslezském kraji. Na základě identifikační otázky, která rozdělovala respondenty do 

uvedených dvou českých krajů, byly faktory z otázky č. 4 roztříděny podle důležitosti. 
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Kvalita 

Z níže uvedeného obrázku 5.1 je patrné, že kvalita se stala pro respondenty z obou krajů 

důležitou. Kvalita je zřejmě faktor, který se nejvíce bere na vědomí při koupi vína. 

V Jihomoravském kraji však 63 % respondentů odpovědělo, že je pro ně kvalita vína 

nejdůležitější. Je to pochopitelné, jelikož jižní Morava je krajem vinařů, víno bez kvality 

nemá žádnou hodnotu ani cenu. Ale ani Moravskoslezský kraj nezůstal pozadu a kvalita vína 

je pro respondenty spíše důležitá.  

Obr. 5.1: Graf důležitosti faktoru kvality závislého na kraji v % 

 

Chuť 

Dalším faktorem, který bude hodnocen, bude chuť. Tento faktor je zejména u vína 

významný, proto bylo důležité, aby se i tento znak objevil v hodnocení. Pro respondenty je 

v návaznosti na kvalitu důležitá i chuť. Chuť zejména u vína je podstatná. Každé víno je 

charakteristické svou chutí, i proto jej respondenti z obou krajů označili jako faktor, který je 

pro ně důležitý. Chuť je úzce spojená i s kvalitou. Když je víno kvalitní, mělo by mít i dobrou 

chuť. Tedy pro více než 50 % dotazovaných je chuť velmi nebo spíše důležitým faktorem, 

tedy hraje významnou roli při nákupu či výběru vína. 
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Obr. 5.2: Graf důležitosti faktoru chuti v závislosti na kraji v % 

 

Vůně 

Při výběru vína, zejména ve specializovaných prodejnách, kde Vám dají ochutnat 

vzorky nakupovaného vína, je vůně jeden z faktorů, který přispívá k rozhodování, jestli si 

víno koupit či ne. 

Obr. 5. 3: Graf důležitosti vůně v závislosti na kraji v % 

 

Z grafu, který je uveden na obr. 5. 3 lze vyčíst, že hodnoty, které vyšly na základě 

odpovědí respondentů, jsou téměř ve stejné úrovni. Vyplývá z toho, že respondenti z obou 

krajů nepříkládají vůni vína takvou důležitost, ale ani ji jako faktor nezamítají úplně protože 
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s nevábnou vůní může být nepoživatelné díky nežádoucím změnám vína. Může to být 

důsledkem toho, že v nespecializovaných prodejnách není možnost si víno otevřít a ochutnat 

jej. Proto nemůžete poznat ani jakou vůni má. V příloze č. 2  je přiložena kontigenční tabulka. 

Druh vína 

Obrázek č. 5.4 ukazuje, že pro respondenty pocházející z Jihomoravského kraje kladou  

trochu větší důležitost na druh vína. Může to být způsobeno tím, že jsou více zvyklí na vína, 

které si mohou koupit přímo od výrobce. I když jsou si hodnoty téměř podobné, nelze 

s určitostí říci, že druh vína patří mezi ty důležité faktory, pro jeho výběr. Zároveň výběr 

druhu vína je velice individuální. Každý druh má svou specifickou barvu, vůní a chuť. 

Kontigenční tabulka k tomuto obrázku je uvedena v příloze č. 2. 

Obr. 5. 4: Důležitost druhu vína v závislosti na kraji v % 

 

Země původu 

Každá země (stát) má jiné podnební podmínky a jiné složení půdy, proto i víno 

vypěstované na různých místech má například jinou kvalitu, chuť či vůni. Graf v obr. č. 5. 5 

jasně ukazuje, že země původu nemá skoro žádný vliv na nákup vína v Moravskoslezském 

kraji. V Jihomoravském kraji to není až tak jednoznačné. Údaje z grafu na obr. č. 5. 5 spíše 

ukazují, že většina respondentů z obou krajů se přiklání spíše k variantě, že země původu pro 

ně není důležitá. V tomto případě se může jednat o to, že vína respondentům příjdou z každé 

země stejná. Nebo mají rádi to, čím se  zahraniční vína liší od vín vyprodukovaných na našem 



  37 

 

území, ale nemusí to nutně zanmenat, že upřednostňují zahraniční vína od vín českých. Může 

to být zapříčiněno i ostatními faktory, které jsou pro nákup vína důležitější, než je zrovna 

země původu. V příloze č. 2 tabulka. 

Obr. 5. 5: Důležitost země původu vína v závislosti na kraji v % 

 

Obal 

Při koupi jakéhokoliv výrobku je první, co vidíme, obal. Je důležité z jakého materiálu 

je obal vyroben, neboť někteří spotřebitelé mohou obal vnímat jako důkaz kvality. 

Obr. 5. 6: Graf znázorňující důležitost obalu v závislosti na kraji v % 
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Odpovědi respondentů z obou krajů jsou si téměř podobné. Jasně z grafu vyplývá, že 

obal není ten hlavní faktor, který rozhoduje při nákupu. Potencionálním, stálým či občasným 

zákazníkům jde zřejmě o jiné faktory, jako může být například kvalita či druh nakupovaného 

vína, které upřednostní před vzhledem či materiálem obalu. Pokud se například nejedná o 

dárek. V tomhle případě může být obal jeden z více důležitých faktorů, který nákup ovlivní. 

Ale zde se nejedná pouze o nákup dárku, ale vína samotného.  

Cena 

Cena jako faktor je podle výsledků dotazování řazen mezi ty poměrně důležité. Vliv 

na nákup z hlediska ceny je velký. Cena vína by měla být přiměřená jeho kvalitě, chuti, 

druhu, ročníku či zemi původu. Pro respondenty je cena důležitá zřejmě z hlediska jejich 

peněžních příjmů. Když mají vysoký příjem, cena se pro ně stává méně důležitou, jelikož si 

chtějí dopřát dobrou kvalitu, klidně i za vyšší cenu. Naopak u lidí s nižším příjmem může být 

cena tím základním a možná i jediným faktorem, který bude rozhodovat při nákupu vína. Pro 

respondenty z Moravskoslezského kraje hraje cena vyšší důležitost, než je to u respondentů 

z Jihomoravského kraje. Může to být dáno tím, že respondenti právě z Moravskoslezského 

kraje nedokážou ocenit kvalitu vína tak, jako dotazovaní z jižní Moravy. 

Obr. 5. 7: Graf důležitosti ceny v závislosti na kraji v % 
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5.3 Analýza dotazníku 

V této části byly zanalyzovány otázky v dotazníku. Otázky byly seskupeny do dvou 

skupin. Tabulky a grafy jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Produkt 

Do této skupiny byly zařazeny ty otázky, které se přímo týkaly vína jako produktu – 

např. obal, objem apod..  

Respondenti nejčastěji odpovídali, že mají nejraději bílé víno a to ze 42,5 %. Druhou 

nejčastější odpovědí bylo víno červené a to 21,9 %. Zajímavostí je, že respondenti 

z Jihomoravského kraje jsou, dá se říci, rovnoměrně rozptýleni do skupin, které mají sice 

nejraději bílé víno (18%), ale mezi oblíbená patří i červená a růžová vína, které se pohybují 

v hodnotách 10-14%. Na rozdíl od Moravskoslezského kraje, kdy respondenti jednoznačně 

uvedli, že mají nejraději víno bílé a to z 24 %, ostatní vína mají hodnotu pod 10 %. Další 

zajímavostí bylo, že respondenti v první věkové skupině 18–25 let uvedli, že jim nejvíce 

chutná bílé víno a to z 32 % na rozdíl od věkové skupiny 36 – 55 let, kteří napsali, že mají 

raději víno červené.  

Obr. 5. 8: Graf zachycující oblíbenost vín z hlediska země původu v % 

 

Dále byla vyhodnocena otázka, která zjišťovala, jaká vína, z hlediska země původu 

mají respondenti nejraději. Nejčastější odpovědí byla Česká republika a to z 51,9 %. Dokládá 
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to i tabulka uvedená na obr. 5.8. Druhou nejčastější odpovědí byla Francie a dále kombinace 

zemí jako například Česká republika a Francie. 

Obal úzce souvisí s produktem, proto je zde zařazeno hodnocení i této otázky. Víno 

prodávané ve skleněných lahvích nejvíce vyhovuje 91,3 % respondentům. Například u 

pohlaví – muži i ženy mají nejraději víno ve skleněných lahvích. U mužů sice necelých 90 % 

má radši skleněné lahve, ale našli se i respondenti, kteří preferují papírové krabice (necelé 3 

%).  

Respondentům byla položena otázka ohledně velikosti balení, které nejvíce preferují. 

Velikost balení je různorodá. Proto bylo důležité se respondentů dotázat, které balení nakupují 

nejčastěji. Nejčastější odpovědí byla velikost balení o objemu 0,7 litru. Tuto odpověď zvolilo 

81 % respondentů. Z hlediska každého statutu, ať už student či nezaměstnaný, všichni 

v převážné většině zodpověděli, že nakupují nejčastěji lahve o objemu 0,7 litru. Druhou 

nejčastější odpovědí však bylo balení o objemu jednoho litru (také u každého statutu). Toto 

balení nakupují častěji důchodci (25%), než například zaměstnaní (7,94 %). 

Nákup vína 

Zde jsou zařazeny otázky, které určitým způsobem odkazují na nákup – od místa 

nákupu až po cenu za balení.  

Jako první bude zanalyzována otázka, která se zabývala, jestli respondenti víno vůbec 

nakupují. Z celkového počtu 160 respondentů 94, 4 % dotázaných uvedlo, že víno nakupují a 

pouze 5, 6 % uvedlo, že víno sice nenakupuje, ale konzumuje, tudíž mohli pokračovat 

v dotazování. 

Po zjištění, jestli víno nakupují, bylo nutno zjistit na kterých místech. Jako nejčastější 

odpověď respondenti uvedli, že nejvíce nakupují v hypermarketech a to z 56,9 % ze všech 

dotazovaných. Jde ovšem vidět rozdíl mezi „vinařskou“ jižní Moravou a Moravskoslezským 

krajem. U obou dvou krajů sice vyhrály hypermarkety. V obr. 5. 9 lze vidět rozdíl v rozložení 

odpovědí. Zatímco u jižní Moravy se na druhé místo řadí s rozdílem jednoho procenta 

specializované prodejny (26,25 %) a nákup přímo u výrobce (25%), což je téměř na stejné 

úrovni, tak v Moravskoslezském kraji je převážnou většinou odpověď hypermarket se svými 

73,75 % a na druhém místě jsou uvedeny specializované prodejny s pouhými 20 %.  
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Obr. č. 5. 9: Místa nákupu vína podle rozdělení respondentů dle kraje v % 

 

Pří nákupu se setkáváme i s dalšími alkoholickými výrobky, které je možno koupit. 

Pomocí otázky, která se zaměřila na frekvenci nákupu alkoholických výrobků, kde 

respondenti měli seřadit uvedené výrobky podle častosti nákupu (1 – nakupují nejčastěji, 4 – 

nakupují ojediněle či vůbec), bylo následně vyhodnoceno pořadí. Z obr. 5.9 je patrné, že víno 

respondenti nakupují nejčastěji. Jeho průměr je nejblíže číslu jedna, které znamenalo, že tento 

druh alkoholického nápoje se nejčastěji nakupují. Na prvním místě se tedy umístilo víno, na 

druhém pivo, na třetím tvrdý alkohol a na čtvrtém místě likéry, které mají průměrnou hodnotu 

3,46, což může znamenat i to, že likéry respondenti nakupují ojediněle, nebo vůbec. 

Obr. 5.10: Frekvence nákupu alkoholických výrobků vyjádřené průměrem 
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Když už respondenti chodí nakupovat víno, dobrou informací by bylo i zjistit, jak 

často jej chodí nakupovat. I tahle otázka byla uvedena v dotazníkovém šetření. Celkem 40 % 

respondentů uvedlo, že víno chodí nakupovat 2-4x za měsíc. Zajímavé však je, že 

respondenti, kteří patří do věkové skupině 18-25 let nakupují víno právě 2-4x za měsíc a to 

ze 44,12 % stejně tak jako věková skupina 36-55 let, která si nakupuje stejně často víno, jako 

předchozí skupina a to ze 48 %. Zatímco dotazující patřící do věkové skupiny 26-35 let si 

32,6 % nakupují víno 1x za měsíc, stejně tak jako poslední věková skupina 55 let a více si 

z celých 60 % nakupují víno rovněž 1x za měsíc. 

 S nákupem vína úzce souvisí i cena, kterou jsou ochotni respondenti utratit za 0,7 litru 

vína. Respondenti z 50,6 % označili, že jsou nejvíce ochotni zaplatit 101–500 Kč za 0,7 litru 

vína. S 43,1 % dotazující uvedli, že je pro ně vhodná cena v rozmezí 30–100 Kč. Zajímavé 

rozdíly jde vidět u respondentů, kteří jsou rozděleni podle statutu. Většina studentů (55,74 %) 

a dokonce i nezaměstnaných (63,16 %) je ochotno zaplatit za 0,7 litru vína cenu v rozmezí 

101–500 Kč. Na rozdíl od zaměstnaných (50 %), důchodců (50 %) a podnikatelů (60 %), kteří 

jsou ochotni zaplatit 30–100 Kč.  

Zvyklosti při spotřebě vína 

V této skupině jsou obsaženy ty otázky, které „charakterizovaly“ respondenta při pití 

vína tzn. kde jej nejraději konzumují, při jakých příležitostech nebo kolik ho vypijí. Z 63,1 % 

respondentů odpovědělo, že víno si nejraději vychutnají doma. Druhou nejčastější odpovědí 

byly vinné sklepy a jako třetí gastronomická zařízení. Jelikož bylo i velké množství 

respondentů, kteří uvedli, že jsou stále studenti, tak pouze 1,64 % uvedlo, že si víno nejraději 

vychutnají na studentských kolejích. 

Celkem 38,1 % respondentů uvedlo, že si víno nakupují nejčastěji pro svou vlastní 

spotřebu. Je to logické, protože při předchozí otázce často odpovídali, že si víno nejraději 

vychutnávají doma. Druhou nejčastější odpovědí byly narozeniny a svátky. Tuto odpověď 

zvolilo 35 % respondentů. V porovnání respondentů podle kraje vyšlo, že respondenti, kteří 

pocházejí z Jihomoravského kraje, si nejvíce nakupují víno na narozeniny a svátky a to 40 % 

z celkového počtu. Oproti tomu v Moravskoslezském kraji si víno nakupují pro vlastní 

spotřebu a to 37,5 % respondentů. 
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Poslední otázka, která byla zanalyzována, se dotazovala na průměrné množství 

vypitého vína za měsíc. Dohromady 43,8 % respondentů uvedlo, že za měsíc průměrně 

vypijí méně než jeden litr vína. Hned druhou odpovědí, na kterou odpovědělo 41,9 % 

respondentů, bylo, že průměrně vypijí 1-3 litry vína. Zajímavým zjištěním však bylo, že ženy 

toho průměrně vypijí více než muži. Celkem 47,56 % žen uvedlo, že průměrně vypijí 1-3 

litry vína měsíčně, zatímco muži ze 48,72 % uvedlo, že vypijí méně než jeden litr za měsíc. 

5.4 Analýza segmentů 

Pomocí zanalyzování dat, která vznikla záznamem odpovědí z dotazníků, se pomocí 

analýzy rozptylu zjistilo, které otázky jsou závislé, tudíž se promítnou v charakteristice 

určitého segmentu, a které závislé nejsou. Důležitým mezníkem byla signifikance, na základě 

které se určovala závislost/nezávislost daných otázek. Analýzy rozptylu jsou zobrazeny 

v příloze č. 4. 

Otázka dotazující se na litry, které respondent průměrně vypije za měsíc, byla určena 

jako jeden z faktorů, na základě kterého se mohly určit 4 druhy segmentů. Z analýzy rozptylu 

vyplynulo, že pouze čtyři otázky mají signifikanci menší než 0,05, což znamená, že jsou 

závislé na tomto faktoru. Jednalo se zejména o otázky tázající se na důležitost vůně při výběru 

vína, kde víno respondenti nejčastěji nakupují, kde jej nejraději pijí a k jakým příležitostem 

jej nejčastěji nakupují. Tyto otázky se promítly v charakterizování čtyř segmentů. 

Jako další faktor byl určen kraj pobytu respondentů. Tento faktor byl stanoven proto, 

aby se vytvořily rozdíly mezi jednotlivými kraji. Z analýzy rozptylu vyšlo, že 6 otázek má 

vyšší signifikanci než 0,05. Jednalo se zejména o otázky: jak moc je pro respondenty důležitá 

kvalita, jak je pro ně důležitá země původu, jak moc je pro ně důležitá cena, jaká vína 

z hlediska země původu pijí nejčastěji, kde nejčastěji nakupují víno a kolik je jim let. Což 

znamená, že tyto otázky byly použity k charakteristice dvou segmentů. 
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6 Charakteristika spotřebitelů 

Na základě výzkumu, který byl prováděn formou osobního dotazování, byla vytvořena 

analýza spotřebitelů nacházejících se na tomto trhu. Analýza byla provedena jak s použitím 

třídění prvního stupně, kde byly vypočteny absolutní a relativní četnosti, tak pomoci 

druhého stupně, kde byly vyhodnoceny otázky z dotazníku v porovnání s určitými kritérii. 

Pro segmentaci byla zvolena dvě kritéria (geografické kritérium – ve kterém kraji 

respondenti bydlí, a kritérium míry užití – průměrná konzumace vína za měsíc) na základě 

kterých bylo odkryto 6 segmentů. Tato kritéria byla vybrána proto, že segmenty které 

vznikly, jsou něčím zajímavé. Jejich charakteristika je založena na jevové stránce spotřebního 

projevu spotřebitelů. Odkrytí těchto tržních segmentů, mohou napomoci společnostem, 

působících na trhu vína, k vytváření toho správného marketingového mixu.  

6.1 Intuitivní přístup 

Na základě intuitivního určení dvou faktorů, podle kterých budou respondenti 

segmentováni, se vytvořily kontingenční tabulky. O přiřazení k tržním segmentům 

rozhodovaly 2 kritéria a to kritérium míry užití a geografické kritérium. 

6.1.1 Podle kritéria míry užití konzumace vína  

Dle tohoto kritéria byly vytvořeny následující čtyři segmenty. 

První segment – Abstinenti, příležitostní „pijáci“ 

Tento segment je zejména charakteristický tím, že respondenti patřící do této skupiny 

průměrně vypijí méně než jeden litr měsíčně. Může to i znamenat, že během celého roku 

víno vůbec nekonzumují, nebo jej konzumují, ale třeba jen v malých dávkách. Znamená to 

tedy, že si víno tito spotřebitelé buď nenakupují vůbec, nebo minimálně jedenkrát za půl roku 

a maximálně čtyřikrát za měsíc. Pokud však nakupují víno čtyřikrát měsíčně, bude to nejspíš 

za účelem nějaké větší oslavy, jako jsou například narozeniny, hody či svátky, ale méně pro 

svou vlastní potřebu. Tedy pokud víno nakupují, nejčastěji je nakupují v hypermarketech či 

potravinových obchodech nebo si občas víno nakoupí přímo u výrobce. Při koupi vína je vůně 

spíše vedlejší faktor, nerozhoduje přímo o jeho koupi. Když si víno koupí, nejraději si jej 

vychutnávají doma.  
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Druhý segment – „pijáci“ 

Respondenti v tomhle segmentu jsou zejména charakterističtí v tom, že průměrně 

vypijí jeden až tři litry vína měsíčně. Při výběru vína dbají na to, aby víno mělo svou 

specifickou vůni. Víno si nakupují jedenkrát až čtyřikrát měsíčně nejčastěji pro svou vlastní 

spotřebu či na narozeniny. Nejčastěji jej nakupují ve specializovaných prodejnách, 

hypermarketech, ale někdy i od výrobce. Víno si vychutnávají jak doma, tak i 

v gastronomických zařízeních či přímo ve vinných sklepech.  

Třetí segment – pravidelní „pijáci“ 

Ve třetím segmentu se nacházejí spotřebitelé, kteří průměrně vypijí 3,5 litru až 5 

litrů vína měsíčně. Při rozhodování při nákupu je pro ně velmi důležitá vůně vína, ale 

nakupují si jej převážně v hypermarketech, ojediněle přímo u výrobce či ve specializovaných 

prodejnách.  Málokdy si víno nakoupí v gastronomických zařízeních, jelikož si víno nejvíce 

vychutnávají doma. Proto si jej nejvíce nakupují převážně pro svou vlastní spotřebu, nikoliv 

například na narozeniny. 

Čtvrtý segment – náruživí „pijáci“ 

Tento segment není zrovna lehké moc charakterizovat, jelikož se k průměrné měsíční 

spotřebě vyšší než 5 litrů vína přiznala pouze menšina, tato skupina má nižší vypovídací 

schopnost. Pro tuto skupinu je tedy charakteristické, že víno nakupují v hypermarketech či 

přímo u výrobce a to výhradně pro svou vlastní spotřebu. Při rozhodování, jaké víno si koupí, 

pro ně nehraje vůně hlavní roli. Víno si vychutnávají buď ve vinném sklepě, nebo pod širým 

nebem.  

6.1.2 Podle geografického kritéria 

Jelikož se výzkum prováděl ve dvou odlišných krajích, byly vytvořeny pouze dva 

segmenty. 

První segment – „Jihomoravani“ 

Spotřebitelé nacházející se v tomto segmentu, jsou převážně z věkové skupiny 18-55 let. Při 

výběru vína dbají na to, aby mělo skvělou kvalitu, jelikož je pro ně velmi důležitá. Když si 

vybírají vína, země původu pro ně není rozhodující, ale rádi si nakoupí vína pocházející 
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zejména z České republiky, dále například vína z Francie a Itálie také nepohrdnou. Pokud se 

jedná o cenu, je pro ně spíše důležitá, proto si víno nakupují v hypermarketech, občas ve 

specializovaných prodejnách či přímo u výrobce. 

Druhý segment – „Moravanoslezané“ 

Tento segment je zejména charakteristický tím, že spotřebitelé sem patřící jsou převážně ve 

věkové skupině 18-35 let. Při nákupu vína je pro ně kvalita spíše důležitá, nepovažují ji za 

hlavní faktor při rozhodování. U země původu je pro ně spíše nedůležitá, je jim jedno, odkud 

víno pochází. Proto ochutnají vína ze zemí jako je například Česká republika, Francie, Itálie či 

Španělsko. Cena je pro ně rozhodující faktor, při nákupu vína. Jelikož je pro ně cena 

rozhodující faktor, nakupují vína převážně v hypermarketech, kde jsou obecně vína levnější. 

Zde se mohou objevovat sice nekvalitní vína, ale ceny jsou zde mnohdy přijatelnější, než ve 

specializovaných prodejnách. 
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7 Závěr 

Segmentace spotřebitelů je prvním krokem každé firmy, která se rozhodne fungovat na 

trhu. Důležité je zaměřit se na určitou skupinu spotřebitelů, na kterou bude zacílena reklama, 

přizpůsobovat výrobek či motivovat je při koupi. Je podstatné, aby si každá firma určila svůj 

segment, aby jejich cílení bylo efektivní. 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit segmenty, které se vyskytují na trhu s vínem. Aby se 

tyto segmenty mohly odkrýt, bylo nutné realizovat výzkum. Na základě dotazníku se formou 

osobního dotazování získala primární data a to u respondentů z Jihomoravského a 

Moravskoslezského kraje. Sesbírané údaje se následně zakódovaly do datové matice a pomocí 

programu SPSS Statistic se zanalyzovaly. Výsledkem bylo třídění prvního a druhého stupně, 

které charakterizovalo respondenty. Pohlaví, věk, kraj, ve kterém respondenti bydlí a jejich 

statut, byly faktory, které se porovnávaly se zbývajícími otázkami uvedených v dotazníku. 

Díky kontingenčním tabulkám se mohli respondenti lépe charakterizovat. 

Při určování segmentů rovněž sloužily kontingenční tabulky. Aby se jednotlivé segmenty 

lépe charakterizovaly, byla použita analýza rozptylu, díky které se lépe určily závislé a 

nezávislé otázky z dotazníku k určitým faktorům. Pro určení segmentů byly intuitivně 

vybrány 2 faktory. Jeden geografický – určoval kraj, ze kterého respondenti pocházejí, a 

druhý byl podle průměrné míry užití konzumace vína za měsíc. 

U geografického faktoru vyšlo, že pouze šest otázek je na něm závislých. Tyto otázky 

byly následně použity v charakterizování segmentů. Jelikož se porovnávaly pouze dva kraje, 

vytvořily se z nich dva segmenty. U faktoru míry užití vyšlo, že jsou na tento faktor závislé 

čtyři otázky. I tyto otázky byly zahrnuty v charakteristice již vytvořených segmentů. U tohoto 

faktoru byly vytvořeny čtyři segmenty, a to podle průměrné hodnoty, kterou jsou respondenti 

schopni vypít měsíčně.  

Z výsledků segmentace je patrné, že se respondenti odlišují v různých preferencích nejen 

podle toho, kolik průměrně vypijí, ale i podle toho, kde právě bydlí.  
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Příloha č. 1 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RESPONDENTŮ 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

muž 78 48,8 48,8 48,8

žena 82 51,3 51,3 100,0

Total 160 100,0 100,0

Jakého jste pohlaví?

 

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Jihomorav

ský kraj

80 50,0 50,0 50,0

Moravskos

lezský kraj

80 50,0 50,0 100,0

Total 160 100,0 100,0

Ve kterém kraji bydlíte?

 

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

18 - 25 let 102 63,8 63,8 63,8

26 - 35 let 28 17,5 17,5 81,3

36 - 55 let 25 15,6 15,6 96,9

55 a více 5 3,1 3,1 100,0

Total 160 100,0 100,0

Kolik je Vám let?

 

Valid



   

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

zkladní 1 ,6 ,6 ,6

střední s 

výučním 

listem

17 10,6 10,6 11,3

střední s 

maturitou

120 75,0 75,0 86,3

vysokoško

lský

22 13,8 13,8 100,0

Total 160 100,0 100,0

Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání?

 

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

student 61 38,1 39,9 39,9

zaměstna

ný

64 40,0 41,8 81,7

nezaměst

naný

19 11,9 12,4 94,1

důchodce 4 2,5 2,6 96,7

podnikatel 5 3,1 3,3 100,0

Total 153 95,6 100,0

Missing ostatní 7 4,4

160 100,0Total

Jste:

 

Valid



   

 

Příloha č. 2 

DŮLEŽITOST JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ (uvedeno v %) 

 

 

 

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

nejdůležitě

jší

26,25 23,75

spíše 

důležitá

38,75 30,00

spíše 

nedůležitá

27,50 32,50

nejméně 

důležitá

7,50 13,75

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

vůně?

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

nejdůležitě

jší

12,50 10,00

spíše 

důležitá

28,75 16,25

spíše 

nedůležitá

32,50 27,50

nejméně 

důležitá

26,25 46,25

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

země 

původu?

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

nejdůležitě

jší

27,50 41,25

spíše 

důležitá

47,50 47,50

spíše 

nedůležitá

15,00 5,00

nejméně 

důležitá

10,00 6,25

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jak moc je 

pro vás 

důležitá 

cena?



   

 

Příloha č. 3 

ANALÝZA DOTAZNÍKU 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

červené 35 21,9 21,9 21,9

bílé 68 42,5 42,5 64,4

růžové 30 18,8 18,8 83,1

šumivé 13 8,1 8,1 91,3

perlivé 3 1,9 1,9 93,1

speciální 

vína

11 6,9 6,9 100,0

Total 160 100,0 100,0

Jaký druh vína Vám chutná nejvíce?

 

Valid

Jaký druh vína Vám chutná nejvíce? * Ve kterém kraji bydlíte? Crosstabulation v %

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

červené 14 8

bílé 18 24

růžové 11 8

šumivé 2 7

perlivé 1 1

speciální 

vína

4 3

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jaký druh 

vína Vám 

chutná 

nejvíce?



   

 

 

 

 

 

 

Jaký druh vína Vám chutná nejvíce? * Kolik je Vám let? Crosstabulation v %

18 - 25 let 26 - 35 let 36 - 55 let 55 a více

červené 10 4 7 1

bílé 32 4 5 1

růžové 13 4 2 0

šumivé 5 2 1 0

perlivé 0 2 0 0

speciální 

vína

3 2 1 1

Jaký druh vína 

Vám chutná 

nejvíce?

 
Kolik je Vám let?

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

plastové 

lahve

8 5,0 5,0 5,0

skleněné 

lahve

146 91,3 91,3 96,3

papírové 

krabice

2 1,3 1,3 97,5

keramické 

nádoby

4 2,5 2,5 100,0

Total 160 100,0 100,0

Který z uvedených obalů Vám vyhovuje nejvíce?

 

Valid

Který z uvedených obalů Vám vyhovuje nejvíce? * 

Jakého jste pohlaví? Crosstabulation

muž žena

plastové 

lahve

5,13 4,88

skleněné 

lahve

89,74 92,68

papírové 

krabice

2,56 0,00

keramické 

nádoby

2,56 2,44

 
Jakého jste pohlaví?

Který z 

uvedených 

obalů Vám 

vyhovuje 

nejvíce?



   

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

0,375 litru 3 1,9 1,9 1,9

0,7 litru 129 80,6 81,1 83,0

1 litr 19 11,9 11,9 95,0

1,5 litru 6 3,8 3,8 98,7

5 litrů 2 1,3 1,3 100,0

Total 159 99,4 100,0

Missing jiné 1 ,6

160 100,0

Jakou velikost balení nakupujete nejčastěji?

 

Valid

Total

Jakou velikost balení nakupujete nejčastěji? * Jste: Crosstabulation v %

student

zaměstna

ný

nezaměst

naný důchodce podnikatel

0,375 litru 3,28 1,59 0,00 0,00 0,00

0,7 litru 75,41 84,13 89,47 75,00 60,00

1 litr 16,39 7,94 10,53 25,00 20,00

1,5 litru 4,92 4,76 0,00 0,00 0,00

5 litrů 0,00 1,59 0,00 0,00 20,00

 
Statut:

Jakou 

velikost 

balení 

nakupujet

e 

nejčastěji

?

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

specializo

vané 

prodejny 

37 23,1 23,1 23,1

hypermark

ety/potravi

nové 

91 56,9 56,9 80,0

přímo u 

výrobce

23 14,4 14,4 94,4

nenakupuj

i

9 5,6 5,6 100,0

Total 160 100,0 100,0

Kde nejčastěji nakupujete víno?

 

Valid



   

 

 

 

 

 

 

Kde nejčastěji nakupujete víno? * Ve kterém kraji bydlíte? Crosstabulation v %

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

specializované 

prodejny na víno

26,25 20,00

hypermarkety/potra

vinové obchody

40,00 73,75

přímo u výrobce 25,00 3,75

nenakupuji 8,75 2,50

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Kde 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

méně než 30 Kč 5 3,1 3,1 3,1

30 - 100 Kč 69 43,1 43,1 46,3

101 - 500 Kč 81 50,6 50,6 96,9

501 - 1000 Kč 5 3,1 3,1 100,0

Total 160 100,0 100,0

Jaká cena Vám přijde přiměřena za nákup sedmičky vína?

 

Valid

Jaká cena Vám přijde přiměřena za nákup sedmičky vína? * Jste: Crosstabulation v %

student

zaměstna

ný

nezaměst

naný důchodce podnikatel

méně než 

30 Kč

1,60 4,69 5,26 0,00 0,00

30 - 100 

Kč

40,98 50,00 31,58 50,00 60,00

101 - 500 

Kč

55,74 40,63 63,16 25,00 40,00

501 - 1000 

Kč

1,64 4,69 0,00 25,00 0,00

Jaká cena 

Vám přijde 

přiměřena 

za nákup 

sedmičky 

vína?

 
Jste:



   

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

narozeniny, svátky 56 35,0 35,0 35,0

hody, slavnosti 31 19,4 19,4 54,4

jako dárek 12 7,5 7,5 61,9

pro vlastní 

spotřebu

61 38,1 38,1 100,0

Total 160 100,0 100,0

K jakým příležitostem nejčastěji nakupujete víno?

 

Valid

K jakým příležitostem nejčastěji nakupujete víno? * Ve kterém kraji bydlíte? 

Crosstabulation v %

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

narozeniny, svátky 40,00 30,00

hody, slavnosti 15,00 23,75

jako dárek 6,25 8,75

pro vlastní 

spotřebu

38,75 37,50

K jakým 

příležitoste

m 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulative 

Percent

méně než 1 litr 70 43,8 43,8 43,8

1 - 3 litry 67 41,9 41,9 85,6

3,5 - 5 litrů 21 13,1 13,1 98,8

5,5 a více litru 2 1,3 1,3 100,0

Total 160 100,0 100,0

Kolik vína průměrně za měsíc vypijete?

 

Valid



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolik vína průměrně za měsíc vypijete? * Jakého jste pohlaví? Crosstabulation v %

muž žena

méně než 1 litr 48,72 39,02

1 - 3 litry 35,90 47,56

3,5 - 5 litrů 14,10 1,22

5,5 a více litru 1,28 1,22

 

Jakého jste pohlaví?

Kolik vína 

průměrně 

za měsíc 

vypijete?

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

v 

gastrono

27 16,9 16,9 16,9

doma 101 63,1 63,1 80,0

ve vinném 

sklepě

28 17,5 17,5 97,5

venku 3 1,9 1,9 99,4

na koleji 1 ,6 ,6 100,0

Total 160 100,0 100,0

Kde nejraději pijete víno?

 

Valid



   

 

 

 

 

 

 

Kde nejraději pijete víno? * Jste: Crosstabulation v %

student

zaměstna

ný

nezaměst

naný důchodce podnikatel

v 

gastrono

mických 

zařízeních

18,03 20,31 5,26 0,00 20,00

doma 67,21 56,25 73,68 50,00 80,00

ve vinném 

sklepě

11,48 21,88 15,79 50,00 0,00

venku 1,64 1,56 5,26 0,00 0,00

na koleji 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00

Kde 

nejraději 

pijete 

víno?

 

Jste:

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

ano 151 94,4 94,4 94,4

ne 9 5,6 5,6 100,0

Total 160 100,0 100,0

Nakupujete víno?

 

Valid

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

1x za 

měsíc

45 28,1 28,1 28,1

2 - 4x za 

měsíc

64 40,0 40,0 68,1

více než 5x 

za měsíc

16 10,0 10,0 78,1

méně 

často než 

za půl roku

11 6,9 6,9 85,0

1x za půl 

roku

13 8,1 8,1 93,1

2 - 5x za 

půl roku

11 6,9 6,9 100,0

Total 160 100,0 100,0

Jak často nakupujete víno?

 

Valid



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak často nakupujete víno? * Kolik je Vám let? Crosstabulation v %

18 - 25 let 26 - 35 let 36 - 55 let 55 a více

1x za 

měsíc

30,39 32,14 8,00 60,00

2 - 4x za 

měsíc

44,12 21,43 48,00 20,00

více než 5x 

za měsíc

8,82 21,43 4,00 0,00

méně 

často než 

za půl roku

4,90 7,14 12,00 20,00

1x za půl 

roku

3,92 10,71 24,00 0,00

2 - 5x za 

půl roku

7,84 7,14 4,00 0,00

Jak často 

nakupujete 

víno?

 

Kolik je Vám let?



   

 

 

Příloha č. 4 

ODKRYTÍ SEGMENTŮ 

Analýza rozptylu u geografického faktoru 

 

 

 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between 

Groups

2,500 1 2,500 5,267 ,023

Within 

Groups

75,000 158 ,475
závislé

Total 77,500 159

Between 

Groups

5,625 1 5,625 5,584 ,019

Within 

Groups

159,150 158 1,007
závislé

Total 164,775 159

Between 

Groups

3,906 1 3,906 5,229 ,024

Within 

Groups

118,038 158 ,747
závislé

Total 121,944 159

Between 

Groups

4,733 1 4,733 4,309 ,040

Within 

Groups

173,575 158 1,099
závislé

Total 178,308 159

Between 

Groups

3,025 1 3,025 5,146 ,025

Within 

Groups

92,875 158 ,588
závislé

Total 95,900 159

Between 

Groups

11,556 1 11,556 17,003 ,000

Within 

Groups

107,388 158 ,680
závislé

Total 118,944 159

Kolik je 

Vám let?

Jaká vína, 

z hlediska 

země 

původu, 

pijete 

nejčastějiKde 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

 

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

kvalita

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

země 

původu?

Jak moc je 

pro vás 

důležitá 

cena?



   

 

Analýza rozptylu u faktoru míry užití 

 

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between 

Groups

9,872 3 3,291 3,800 ,012

Within 

Groups

135,103 156 ,866
závislé

Total 144,975 159

Between 

Groups

7,030 3 2,343 4,114 ,008

Within 

Groups

88,870 156 ,570
závislé

Total 95,900 159

Between 

Groups

7,424 3 2,475 4,321 ,006

Within 

Groups

89,351 156 ,573
závislé

Total 96,775 159

Between 

Groups

51,408 3 17,136 12,011 ,000

Within 

Groups

222,567 156 1,427
závislé

Total 273,975 159

Kde 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

Kde 

nejraději 

pijete 

víno?

K jakým 

příležitoste

m 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

vůně?

 

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

nejdůležitě

jší

27,50 41,25

spíše 

důležitá

47,50 47,50

spíše 

nedůležitá

15,00 5,00

nejméně 

důležitá

10,00 6,25

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jak moc je 

pro vás 

důležitá 

cena?

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

18 - 25 let 47,50 80,00

26 - 35 let 22,50 12,50

36 - 55 let 27,50 3,75

55 a více 2,50 3,75

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Kolik je 

Vám let?



   

 

 

 

 

 

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

specializo

vané 

prodejny 

na víno

26,25 20,00

hypermark

ety/potravi

nové 

obchody

40,00 73,75

přímo u 

výrobce

25,00 3,75

nenakupuj

i

8,75 2,50

Kde 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

nejdůležitě

jší

62,50 36,25

spíše 

důležitá

26,25 52,50

spíše 

nedůležitá

10,00 11,25

nejméně 

důležitá

1,25 0,00

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

kvalita

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

nejdůležitě

jší

12,50 10,00

spíše 

důležitá

28,75 16,25

spíše 

nedůležitá

32,50 27,50

nejméně 

důležitá

26,25 46,25

 

Ve kterém kraji 

bydlíte?

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

země 

původu?

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 15,00 35,00

ano 85,00 65,00

 

Kraje

Česká 

republika



   

 

 

 

 

 

 

 

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 81,25 65,00

ano 18,75 35,00

Francie

 

Kraje

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 95,00 83,75

ano 5,00 16,25

 

Kraje

Itálie

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 92,50 90,00

ano 7,50 10,00

Španělsko

 

Kraje

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 96,25 97,50

ano 3,75 2,50

 

Kraje

Slovensko

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 98,75 100,00

ano 1,25 0,00

Moldavsko

 

Kraje

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 98,75 100,00

ano 1,25 0,00

 

Kraje

Mexiko



   

 

 

 

 

 

 

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 100,00 98,75

ano 0,00 1,25

Maďarsko

 

Kraje

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 100,00 98,75

ano 0,00 1,25

 

Kraje

Bulharsko

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 100,00 98,75

ano 0,00 1,25

Austrálie

 

Kraje

Jihomorav

ský kraj

Moravskos

lezský kraj

ne 100,00 97,50

ano 0,00 2,50

Portugalsk

o

 

Kraje

méně než 

1 litr 1 - 3 litry 3,5 - 5 litrů

5,5 a více 

litru

nejdůležitě

jší

17,14 26,87 47,62 0,00

spíše 

důležitá

32,86 37,31 28,57 50,00

spíše 

nedůležitá

35,71 26,87 23,81 0,00

nejméně 

důležitá

14,29 8,96 0,00 50,00

 

Kolik vína průměrně za měsíc vypijete?

Jak moc je 

pro Vás 

důležitá 

vůně?



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

méně než 

1 litr 1 - 3 litry 3,5 - 5 litrů

5,5 a více 

litru

specializo

vané 

prodejny 

na víno

18,57 29,85 19,05 0,00

hypermark

ety/potravi

nové 

obchody

50,00 62,69 61,90 50,00

přímo u 

výrobce

21,43 5,97 14,29 50,00

nenakupuj

i

10,00 1,49 4,76 0,00

 

Kolik vína průměrně za měsíc vypijete?

Kde 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

méně než 

1 litr 1 - 3 litry 3,5 - 5 litrů

5,5 a více 

litru

v 

gastrono

mických 

zařízeních

15,71 19,40 14,29 0,00

doma 65,71 61,19 66,67 0,00

ve vinném 

sklepě

17,14 16,42 19,05 50,00

venku 1,43 1,49 0,00 50,00

na koleji 0,00 1,49 0,00 0,00

 

Kolik vína průměrně za měsíc vypijete?

Kde 

nejraději 

pijete 

víno?

méně než 

1 litr 1 - 3 litry 3,5 - 5 litrů

5,5 a více 

litru

narozeniny

, svátky

48,57 31,34 4,76 0,00

hody, 

slavnosti

24,29 17,91 9,52 0,00

jako dárek 8,57 7,46 4,76 0,00

pro vlastní 

spotřebu

18,57 43,28 80,95 100,00

K jakým 

příležitoste

m 

nejčastěji 

nakupujet

e víno?

 

Kolik vína průměrně za měsíc vypijete?



   

 

Příloha č. 5 

DOTAZNÍK 

Dobrý den,  

jsem studentkou VŠB-TUO, ekonomické fakulty a ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto 

krátkého dotazníku, který bude sloužit jako podklad pro výzkum bakalářské práce a to na 

téma Segmentace spotřebitelů na trhu vína.  

Dotazník je anonymní a Vaše odpovědi budou sloužit pouze pro studijní účely, nebudou nikde 

zveřejňovány. Odpovědi zakroužkujte nebo označte křížkem pouze jednu odpověď, pokud 

není uvedeno jinak. 

1. Je Vám více než 18 let? 

a) ano  b) ne (ukončete, prosím, dotazování) 

2. Nakupujete víno? 

a) ano   b) ne (pokud nenakupujete, ani nepijete víno, prosím, ukončete 

dotazování) 

3. Seřaďte tyto výrobky podle frekvence nákupu alkoholických výrobků ( 1 – 

nakupuji nejčastěji, 4 – nenakupuji vůbec) 

a) tvrdý alkohol   _______ 

b) víno    _______ 

c) pivo    _______ 

d) likéry   _______ 

 

4. Jak moc jsou pro Vás DŮLEŽITÉ tyto faktory při výběru vína (1-nejdůležitější, 

4 – nejméně důležité) 

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 

a) kvalita         

b) chuť         

c) vůně         

d) druh vína         

e) země původu         

f) obal         

g) cena     



   

 

 

5. Jaký druh vína Vám chutná nejvíce? 

a) červené b) bílé  c) růžové d) šumivé e) perlivé 

f) speciální vína (slámové, ledové, ..) 

 

6. Jaká vína, z hlediska země původu, nejčastěji pijete/nakupujete? (označte max. 

2), a) Česká republika b) Francie c) Itálie  d) Španělsko  

e) Jiné (uveďte jaké) 

__________________________________________________________ 

7. Který z uvedených obalů Vám nejvíce vyhovuje? (vyberte 1 odpověď) 

a) plastové lahve b) skleněné lahve c) papírové krabice d) keramické 

nádoby 

8. Jakou velikost balení nakupujte nejčastěji? (vyberte 1 odpověď) 

a) 0,375 litru b) 0,7 litru c) 1 litr  d) 1, 5 litru e) 5 litrů f) jiné 

9. Kde nejčastěji nakupujete víno? (vyberte 1 odpověď) 

a) specializované prodejny na víno b) hypermarkety/ potravinové obchody 

c) přímo u výrobce d) nenakupuji 

10. Kde nejraději pijete víno? (pokud víno nepijete, prosím, přejděte k další otázce), 

(vyberte 1 odpověď) 

a) v gastronomických zařízeních  b) doma 

c) ve vinném sklepě d) jinde (napište, prosím, kde) 

_______________________________ 

11. K jakým příležitostem nejčastěji nakupujete/pijete víno? (vyberte 1 odpověď) 

a) narozeniny, svátky  b) hody, slavnosti c) jako dárek d) pro běžnou 

spotřebu 

12. Jak často nakupujete víno? (vyberte 1 odpověď) 

a) 1x za měsíc  b) 2 – 4x za měsíc  c) více než 5x za měsíc  

          d) méně často než za půl roku e) 1x za půl roku f) 2 – 5x za půl roku 

13. Jaká cena Vám přijde přiměřená za nákup sedmičky vína? (vyberte 1 odpověď) 

a) méně než 30 Kč b) 30 – 100 Kč  c) 101 – 500 Kč  d) 

501 – 1 000 Kč         e) 1 001 – 1 500 Kč  f) více než 1 500 Kč 

14. Kolik vína průměrně za měsíc vypijete? (vyberte 1 odpověď) 

a) méně než 1 litr b) 1  - 3 litry c) 3,5 – 5 litrů d) 5,5 a více litru 

15. Jakého jste pohlaví? 

a) muž  b) žena 



   

 

16. Ve kterém kraji bydlíte? 

a) Jihomoravský kraj  b) Moravskoslezský kraj 

17. Kolik je Vám let? 

a) 18 – 25 b) 26 – 35 c) 36 – 55 d) 56 a více 

18. Jaké je Vaše nejvýše dosažené vzdělání? 

a) základní b) střední s výučním listem c) střední s maturitou d) vysokoškolský  

19. Jste: 

a) student b) zaměstnaný  c) nezaměstnaný d) důchodce e) podnikatel 

f) ostatní 

Děkuji za Váš čas strávený vyplněním dotazníku. 

Denisa Příkopová 

 


