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1 Úvod 

Ekológia ako taká a problémy týkajúce sa životného prostredia sa teraz čím ďalej, 

tým viac stávajú každodenným problémom dnešnej spoločnosti. Súčasne s obavami 

o našu planétu a život na nej ako ho poznáme, rastie práve potreba spotrebiteľov 

pristupovať k danej situácií šetrnejšie a s väčšou láskou. Prejavujú to nielen vlastním 

záujmom o vec, ale snažia sa dávať dôraz na ekologicky priateľskejšie prostredie okolo 

seba, kde sa zvyknú pohybovať a tráviť čas. Týmto vzniká vo svete veľký priestor pre 

zapojenie do života firiem a ľudí práve zelený marketing. 

Témy ako zero waste, či recyklovanie sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou 

stratégie jednotlivých firiem a dávajú im schopnosť väčšej konkurenčnej výhody práve 

kvôli uspokojeniu potrieb a prianí narastajúcej skupiny tzv. zelených spotrebiteľov. 

Každá celosvetová spoločnosť sa snaží dostať aspoň trochu do popredia práve témou 

ekológia a životné prostredie a nie je na tom inak ani spoločnosť McDonalds, ktorá sa 

v tejto bakalárskej práci spomína.  

Hlavným cieľom práce je práve analyzovať vplyv zeleného marketingu a jeho 

faktorov na spotrebiteľa, ktorý zvykne chodiť do McDonalds a jeho vnímanie postoja už 

spomínanej spoločnosti na ekológiu a šetrný životný štýl. Vedľajším cieľom je sa 

zamerať na poznámky a dotazy od spotrebiteľov, prečo ich ekologický prístup ovplyvňuje 

pri rozhodovaní a či má vôbec zmysel celý koncept zeleného marketingu. 

Pre získanie dát je využitá metóda dotazníkového šetrenia. Zber dát sa uskutočnil 

pomocou vytvoreného online dotazníka. Získané dáta sa neskôr spracovali v programe 

IBM SPSS Statistics a MS Excel. Zisťovaná u respondentov bola návštevnosť 

McDonalds, znalosť zeleného marketingu a spokojnosť s už zavedenými krokmi 

k podpore šetrnosti k prírode.  

Táto práca obsahuje niekoľko kapitol. Začína sa teoretickými východiskami 

spotrebiteľského správania a zeleného marketingu. Ďalej sa v práci popisuje 

charakteristika spoločnosti McDonalds. Nasledujúca kapitola opisuje metodiku 

zhromažďovania dát rozdelenú na prípravnú a realizačnú fázu. Pokračuje kapitola 

analýzy vplyvu zeleného marketingu na správanie spotrebiteľa v McDonalds a konkrétne 

výsledky analýzy budú spracované v návrhoch a odporúčaniach. V závere je zhrnutá 

analýza a naplnenie cieľa práce. 
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2 Teoretické východiská spotrebiteľského správania 

Spotrebiteľské správanie môže byť ovplyvnené mnohými faktormi a taktiež 

vyplýva z rôznych aspektov a skutočností. V tejto kapitole budú vysvetlené základné 

pojmy spotrebiteľského správania, jeho modely a faktory. Ďalej sa bude 

spomínať nákupný rozhodovací proces a v neposlednej rade taktiež predstavenie pojmu 

zelený marketing. 

2.1 Všeobecné vymedzenie spotrebiteľského správania 

Spotrebné (spotrebiteľské) správanie možno definovať ako správanie ľudí, ktoré 

zahŕňa získavanie, používanie a odkladanie spotrebných produktov, ktoré môžu byť 

hmotné aj nehmotné a uspokojujú ich potreby. Pritom získavanie zahŕňa všetky aktivity 

od vzniku danej potreby cez výber produktu až po nákup. Užívanie je založené na 

uspokojení potrieb a odkladanie predstavuje nakladanie s vyslúžilým výrobkom (Kotler 

a Keller, 2013; Koudelka, 2018).  

Spotrebiteľ je potom človek, ktorý sa chová spotrebne pri uspokojovaní svojich 

potrieb. Spotrebiteľ spotrebováva produkty bez ohľadu na to, či ich sám nakúpil. Ide o 

všeobecnejší pojem ako zákazník. Zákazník je niekto, kto tovar objednáva, nakupuje a 

platí, to znamená, že je účastníkom výmenného vzťahu (Koudelka, 2018; Vysekalová et 

al., 2011). 

Spotrebiteľské správanie je možné rozdeliť do dvoch komplexných kategórií – 

spotrebiteľských aktivít a spotrebiteľských reakcií (viď obr. 2.1) (Kardes, Cronley a 

Cline, 2015). Tieto kategórie zahŕňajú rozsiahly súbor činností. Nezahŕňame sem iba 

samotný nákup, ale aj aktivity predchádzajúce nákupu. Skôr než spotrebiteľ samotný 

nákup uskutoční, musí urobiť napríklad rozhodnutie o výbere značky, produktu alebo 

zvoliť vyhovujúce načasovanie kúpnych aktivít (Sharp, 2019). 

Inými slovami, súčasťou spotrebiteľského správania sú činnosti začínajúce 

rozhodovacím procesom pred samotným nákupom, napríklad porovnávanie produktov či 

služieb, vyhodnocovanie informácií a výber miesta pre uskutočnenie nákupu. Tieto 

aktivity môžu byť ovplyvnené nákupnými preferenciami spotrebiteľa, medzi ktoré patrí 

napríklad platba kartou/hotovosťou, doplnkové služby zahrňujúce vernostný program, 

zľava pri ďalšom nákupe alebo servis. (Kardes, Cronley a Cline, 2015). 
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2.1.1 Spotrebiteľské aktivity 

Spotrebiteľské aktivity sa delia na nákupné aktivity, užívateľské aktivity a 

odmietacie aktivity.  

Nákupné aktivity 

Medzi nákupné aktivity radíme predovšetkým také, ktoré smerujú k získaniu 

finálnych výrobkov či služieb, ktoré spotrebiteľ vyhľadáva za účelom kúpy. Ako nákupnú 

aktivitu označujeme nielen konečný spôsob (vrátane spôsobu úhrady - hotovosť, platobná 

karta, úver, lízing), ale aj rozhodnutie o mieste (online, kamenný obchod). Zároveň sú tu 

obsiahnuté všetky informácie o službe alebo produkte, ktoré spotrebiteľ objavil a využil 

pri vyhodnocovaní alebo pri konkurenčnom porovnávaní (Kardes, Cronley a Cline, 

2015). 

Medzi faktory, ktoré spotrebiteľa môžu ovplyvniť pri nákupných aktivitách, 

radíme napríklad dostupnosť, atmosféru obchodu a nákupného centra alebo užívateľskú 

prívetivosť webu – jednoduchosť, design, prehľadnosť (Kardes, Cronley a Cline, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2.1 – Delenie spotrebiteľského 

správania (zdroj: vlastné spracovanie 

podľa Kardes, Cronley a Cline, 2015) 
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Užívateľské aktivity  

Užívateľské aktivity rozlišujeme na základe niekoľkých parametrov. Jedným z 

nich je druh produktu alebo služby, a to v kontexte výnimočnosti a unikátnosti. 

Spotrebiteľ toto rozlišuje a odlišne pristupuje k nákupnému procesu, ak sa jedná o 

výnimočný produkt. Napríklad k pečivu, teda k produktu bežnej dennej spotreby nebude 

pristupovať rovnako ako k produktu elektroniky, ktorý nevyhľadáva za účelom kúpy 

denne (Kardes, Cronley a Cline, 2015).  

Ďalej užívateľské aktivity špecifikujeme pomocou otázok kde, kedy a ako. Kde je 

kúpa uskutočnená, kedy k nej dochádza a akým spôsobom (Kardes, Cronley a Cline, 

2015). 

Odmietacie aktivity  

Aktivity odmietnutia by sme mohli označiť inými slovami, napríklad ako 

likvidačné alebo zbavujúce sa. Prichádzajú nielen v okamihu vyhodenia produktu, ale 

zahŕňame aj likvidáciu obalu. Vo väčšine prípadov nastávajú na konci užívania, kedy už 

spotrebiteľovi neprináša uspokojenie alebo produkt nechce ďalej využívať z akéhokoľvek 

dôvodu. Spôsob odmietnutia záleží na spotrebiteľovom prístupe a na druhu produktu, 

avšak ako možnosť sa tu ponúka predaj, recyklácia a prípadné použitie v budúcnosti 

(Kardes, Cronley a Cline, 2015). 

2.1.2 Spotrebiteľské reakcie 

Spotrebiteľské reakcie predstavujú spôsob vyvolaného správania. V kontexte 

nákupného procesu ich delíme na emocionálne, mentálne a behaviorálne (Kardes, 

Cronley a Cline, 2015). 

Emocionálne reakcie  

Do emocionálnych alebo aj afektívnych reakcií sa zahŕňajú predovšetkým také 

reakcie, ktoré umožňujú spotrebiteľovi sa emocionálne prejaviť. Ide o spotrebiteľove 

pocity alebo nálady, ktoré odrážajú emocionálne rozpoloženie jedinca. Medzi najčastejšie 

emocionálne reakcie patrí satisfakcia alebo sklamanie (Kardes, Cronley a Cline, 2015). 

Mentálne reakcie  

Mentálne alebo kognitívne reakcie sa zameriavajú na proces premýšľania. V 

kontexte spotrebiteľského správania ide o postoje, presvedčenie, názory a úmysly 

súvisiace s produktom alebo službou, pričom spomínané reakcie môžu byť hodnotiace 
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alebo nehodnotiace. Ako už čiastočne z názvov vyplýva, medzi hodnotiace reakcie 

môžeme združiť také, prostredníctvom ktorých priraďujeme hodnotu produktu či služby. 

Oproti tomu nehodnotiace sa zameriavajú na reakcie, ktoré nijako postoje či názory 

nehodnotia. Podľa rozsahu kritérií ich možno ďalej deliť od všeobecných až po konkrétne 

(Kardes, Cronley a Cline, 2015). 

Behaviorálne reakcie  

Akékoľvek viditeľné rozhodnutia alebo činnosti sú zaradené medzi behaviorálne 

reakcie. Patrí sem zbieranie informácií o produkte, starostlivosť o produkt, diskusia alebo 

sledovanie reklám. Vzhľadom k digitálnej dobe je potrebné spomenúť aj cielené 

prezeranie internetových stránok produktov alebo profily značiek na sociálnych sieťach 

(Kardes, Cronley a Cline, 2015). 

2.2 Modely spotrebiteľského správania 

Na opísanie správania spotrebiteľov existuje niekoľko modelov. Medzi hlavné 

modely patria: racionálne, psychologické a sociálne modely. Taktiež ako ďalší model, 

ktorý sa často využíva je modifikovaný model podnet – odozva. (Koudelka, 2018) 

2.2.1 Racionálne modely 

Spotrebiteľ sa v týchto modeloch chápe ako racionálna bytosť, lebo o kúpe 

premýšľa a zvažuje všetky pre a proti hlavne na základe rozumu. Medzi hlavné 

rozhodovacie faktory patria napr. ceny ponúkaných produktov a ich substitútov, funkčné 

úžitky, alebo rozpočtové obmedzenia. Zahrňujeme tu prípady, kedy spotrebiteľ 

vyhodnocuje vlastnosti produktu a na základe výsledkov si produkt vyberá. (Koudelka, 

2018) 

2.2.2 Psychologické modely 

Tieto modely sú považované za veľmi podstatné, pretože psychika spotrebiteľa 

hrá kľúčovú rolu v každodenných procesoch. Zameriavajú sa na modely učenia, 

motivácie, vlastných skúseností, či postojov. V marketingu sa najviac uplatňuje 

motivačný model, avšak niektoré zdroje motivácie sú schované v hlbšej psychike. 

(Koudelka, 2018) 

2.2.3 Sociologické modely 

Rozhodnutie spotrebiteľa v týchto modeloch závisí od sociálneho prostredia. 

Veľkú mieru správania ovplyvňujú aj normy, konfekcie a zvyky. Patria sem vplyvy 
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primárnych skupín ako je rodina a taktiež vplyv sekundárnych skupín ako sú sociálne 

triedy. (Koudelka, 2018) 

2.2.4 Modifikovaný model Podnet – Odozva 

Model podnet – odozva sleduje a prepája racionálne, psychologické, sociologické 

a ďalšie vplyvy spotrebiteľa. V tomto modely sa medzi vstupy podnetov a reakcií odozvy 

spotrebiteľa zapojuje „black box“ alebo čierna skrinka (viď. obr. 2.2). V mysli 

spotrebiteľa prebieha rozhodovací proces o kúpe produktu. Tento proces môžeme zvonku 

pozorovať len zriedka, lebo vnútorné psychické procesy sú skryté. (Koudelka, 2018) 

 

Obrázok 2.2 – Model Čiernej skrinky (zdroj: vlastné spracovanie podľa Koudelka,2018) 

 

2.3 Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie 

Správanie spotrebiteľov ovplyvňuje niekoľko faktorov. Rozdeľujú sa do štyroch 

skupín a to na kultúrne, spoločenské, osobné a psychologické ako je uvedené na obrázku 

2.3. (Kotler et al., 2007)  

Obrázok 2.3 – Faktory ovplyvňujúce spotrebiteľské správanie (zdroj: vlastné 

spracovanie podľa Kotler et al., 2007) 
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2.3.1 Kultúrne faktory 

Kultúrne faktory zahŕňajú kultúru, subkultúru a spoločenskú triedu. Všetky 

z uvedených prvkov značne ovplyvňujú spotrebiteľské správanie. (Kotler et al., 2007) 

Kultúrne prostredie, v ktorom spotrebiteľ vyrastá, alebo žije, najviac ovplyvňuje 

vývoj spotrebiteľského správania. Toto prostredie môže vychádzať napríklad 

z národnosti, náboženstva, vzdelania, sociálnej vrstvy atď. Medzi kultúrne rysy patrí, že 

kultúra je naučená, zdieľaná, adaptívna a prenáša sa z generácie na generáciu. (Koudelka, 

2018) 

Správanie spotrebiteľa sa môže v rôznych kultúrach líšiť, keďže každá kultúra 

kladie dôraz na iné hodnoty a taktiež sa líši spoločenskými konvenciami, zvykmi, rituálmi 

atď. Všetky tieto špecifiká je nutné brať v úvahu pri marketingových rozhodnutiach 

firmy, aby boli naplnené požiadavky spotrebiteľa. (Vysekalová et al., 2011) 

V každej kultúre sa nachádzajú zároveň aj subkultúry. Jedná sa o skupiny ľudí, 

ktorí spolu zdieľajú hodnoty na základe spoločných životných skúseností a situácií. 

Potrebám týchto skupín sú taktiež často prispôsobované samotné produkty, hlavne napr. 

pri nákupe potravín, alebo oblečenia. (Kotler et al., 2007) 

Spoločenská trieda sa väčšinou odvíja od výšky príjmov. Ľudia v týchto 

skupinách majú podobné záujmy, hodnoty aj správanie. Niektoré spoločenské triedy 

zároveň preferujú rovnaké, alebo podobné značky produktov, ako napríklad oblečenie 

a automobily. Pri propagácií výrobku je voľba daného spoločenského segmentu veľmi 

dôležitá a treba ju brať v úvahu. (Světlík, 2018)  

2.3.2 Spoločenské faktory 

Do skupiny spoločenských faktorov patria referenčné skupiny, rodina, 

spoločenský status a rola. Za najdôležitejšiu spotrebnú jednotku v spoločnosti je možné 

považovať rodinu. Je tvorená dvomi, alebo viacerými ľuďmi spojenými manželstvom, 

partnerstvom, na základe pokrvného vzťahu, alebo zákona. (Baker a Hart, 2016; Kotler a 

Keller, 2013) 

Rodinu môžeme rozdeliť na dva základné typy. Prvým typom je rodinná 

orientácia. Túto skupinu tvoria rodičia spotrebiteľa. Tí ovplyvňujú predovšetkým 

náboženské, ekonomické a politické postoje človeka a ich vplyv neprestáva pôsobiť ani 
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po obmedzení kontaktu. Ako druhý typ je považovaná rodinná prokreácia. Do tejto 

skupiny patrí partner a deti. Táto skupina je z hľadiska marketingu veľmi sledovaná a 

skúmaná, pretože má vplyv na každodenné nákupné správanie spotrebiteľa. (Kotler et al., 

2007) 

Referenčné skupiny zahŕňajú osoby, ktoré majú vplyv na nákupné správanie 

ostatných ľudí. Zákazník sa počas nakupovania riadi názormi a odporúčaniami týchto 

osôb a následne kupuje produkt, alebo značku s motiváciou podobať sa práve referenčnej 

skupine. Patria tam napríklad celebrity a vedúci pracovníci firmy, v ktorej pracujeme atď. 

Pre tieto skupiny neplatí obmedzenie počtu osôb a nie je nutné zákazníkove stotožnenie 

so skupinou. (Vysekalová et al., 2011) 

Spoločenský status a rola určujú postavenie v rámci skupiny. Rola predstavuje od 

jedinca očakávané činnosti a status je spojený s úctou, ktorú v spoločnosti práve rola 

vzbudzuje. Spotrebitelia si väčšinou vyberajú výrobky, ktoré odrážajú ich status. (Kotler 

a Keller, 2013; Kotler et al., 2007) 

2.3.3 Osobné faktory 

Do osobných faktorov sa radí napr. vek, zamestnanie, ekonomická situácia, 

osobnosť a pod. Preferencie a vkus ohľadne výrobkov a trávenia voľného času sa 

s vekom mení. (Kotler a Keller, 2013; Kotler et al., 2007) 

Vek môže ovplyvniť človeka napríklad pri preferencií určitého módneho a 

hudobného štýlu, spotrebe potravín, túžby po nákupe dovolenky, nákupe tovaru do 

domácnosti atď. Na potrebu nákupu určitého tovaru nemá vplyv len vek a fáza života 

jedinca, ale aj fáza života jeho rodiny. (Kotler et al., 2007) 

Spotreba tovaru a služieb je závislá aj od zamestnania. Niektoré profesijné 

skupiny majú vyšší záujem o určité produkty ako iné. Dôležitá je aj ekonomická situácia, 

preto sa výber produktov odvíja tiež od disponibilného príjmu, úspor a dlhov. 

Marketingoví špecialisti musia sledovať zmeny v príjmoch alebo úrokových sadzbách a 

prispôsobiť napr. cenovú politiku ekonomickým podmienkam. (Kotler a Keller, 2013; 

Kotler et al., 2007) 

Osobnosť je súbor psychologických charakteristík, ktoré určujú, ako človek 

reaguje voči svojmu okoliu. Vlastnosti osobnosti sú podstatné znaky duševného života. 

Patria medzi nich napr. potreby, záujmy, temperament, charakter atď. Charakteristické 
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rysy osobnosti môžeme využiť napríklad pri návrhu reklamy na určitý produkt, alebo 

značku. (Kotler et al., 2007) 

2.3.4 Psychologické faktory 

Na správanie spotrebiteľa majú vplyv aj psychologické faktory, kde patrí 

motivácia, postoje a učenie sa. 

Motivácia je silná potreba, ktorú sa spotrebiteľ snaží uspokojiť. Abraham Maslow 

sa snažil vysvetliť, prečo jedinca ovplyvňuje konkrétna motivácia v určitý čas (obr. 2.4). 

Hlavnou myšlienkou je, že potreby sú usporiadané hierarchicky a primárnou motiváciou 

je uspokojiť potreby, ktoré sú naspodku pyramídy (najviac naliehavé) a následne 

uspokojovať potreby, ktoré sú v pyramíde na vyšších priečkach smerom nahor. (Sharp, 

2019)  

 

 

Obrázok 2.4 – Maslowova pyramída (zdroj: vlastné spracovanie podľa Kotler et al., 

2007) 

 

Učenie je proces získavania skúseností, ktoré vedú k zmenám v správaní jedinca. 

Môže ísť o učenie nevedomé či zámerné. Pri spotrebnom správaní patrí medzi najčastejšie 

formy učenia klasické podmieňovanie, operatívne podmieňovanie, kognitívne a sociálne 

učenie. Kognitívne učenie je založené na úmyselnom získavaní informácií, ktoré majú 

pomôcť pri riešení daného problému a sociálne učenie vychádza z pozorovania ostatných. 



15 

Tieto vypozorované informácie sú tiež uchované pre budúce využitie. To, čo sa 

spotrebiteľ naučí, sa ukladá do pamäte. Pamäť okrem zapamätania umožňuje človeku 

vybavenie si toho, čo v minulosti robil, prežil a vnímal, a toto tiež ovplyvňuje jeho 

konanie. (Vysekalová et al., 2011) 

Výsledkom učenia potom vznikajú isté postoje, ktorými sa zákazník riadi. Postoj 

chápeme ako hodnotenie určitého výrobku alebo myšlienky. Patrí sem napríklad postoj k 

hudbe, jedlu, oblečeniu, politike alebo náboženstvu. Človek si na základe postojov 

vytvára pozitívny alebo negatívny názor, ktorým sa riadi. Snaha o zmenu postoja je 

zložitá a v praxi veľmi náročná a nákladná. (Kotler et al., 2007) 

Psychologické faktory spotrebiteľského správania môžu odhaliť a priblížiť už 

spomínanú motiváciu alebo postoje spotrebiteľa. Zároveň však pomáhajú poznať 

osobnosť spotrebiteľa a jeho vnímanie. Každý jedinec sa neustále vyvíja, učí a mení, je 

preto  dôležité mapovať spotrebiteľské správanie, jeho výkyvy a hľadať spôsoby, ako 

spotrebiteľovi priniesť najlepší možný zážitok z nákupu. (Sethna & Blythe, 2019) 

2.4 Nákupný rozhodovací proces 

Nákupný rozhodovací proces začína ešte pred samotným nákupom a trvá dlho po 

ňom. Z marketingového hľadiska sa nezameriavame len na rozhodnutie o kúpe, ale na 

celý rozhodovací proces. Obrázok 2.5 zobrazuje päť hlavných fáz rozhodovacieho 

procesu, tak ako po sebe nasledujú. Preskočenie alebo zmena poradia týchto fáz sa zvykne 

vyskytovať pri rutinných nákupoch. Dôležité je porozumieť správaniu zákazníka v 

jednotlivých fázach a zistiť vplyvy pôsobiace na jeho správanie. (Kotler et al., 2007) 

                                                                                                                                                           

2.4.1 Rozpoznanie potreby 

Prvá fáza nákupného procesu zákazníka sa týka rozpoznania potreby. Spotrebiteľ 

si uvedomí problém alebo potrebu a začína sa rozhodovať o kúpe. Potreba môže byť 

Obrázok 2.5 – Nákupný rozhodovací proces (zdroj: vlastné spracovanie podľa Kotler et 

al., 2007) 
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vyvolaná vnútorným (napr. hlad, smäd) alebo vonkajším podnetom (napr. vôňa, reklama), 

z ktorého sa stane motív. Spotrebiteľ potom na základe predošlých skúseností hľadá 

predmet, ktorým takú potrebu uspokojí, alebo v prípade vonkajšieho podnetu je k 

produktu priťahovaný na základe vrodených vnemov. (Kotler et al., 2007) 

2.4.2 Hľadanie informácií 

Spotrebitelia môžu aj nemusia vyhľadávať ďalšie informácie. Dostatočne silný 

motív môže zákazníkov presvedčiť o okamžitej kúpe. U zákazníkov, ktorí si produkt 

nekúpia hneď, nasleduje fáza hľadania informácií spojená s konkrétnou potrebou. 

Informačné zdroje môžeme rozdeliť na interné a externé. Do interných zdrojov patrí 

vlastná skúsenosť, znalosti a pamäť zákazníka. Medzi externé potom možno zaradiť 

rodinu, priateľov, internet, reklamy, obaly, hodnotenia zákazníkov atď. (Kotler et al., 

2007) 

2.4.3 Hodnotenie alternatív 

Zákazník v tejto fáze už nazbieral dostatočný počet informácií a vyberá konkrétny 

produkt, ktorý kúpi. Rozhoduje sa medzi značkou produktu, hodnotí jednotlivé 

alternatívy tovaru a porovnáva ich z rôznych hľadísk. Spotrebiteľ sa môže rozhodnúť 

racionálne, alebo je presvedčený emotívnymi vlastnosťami produktu. Hodnotenie ďalej 

záleží na nákupnej situácii a ponúkaných možnostiach. (Bártová et al., 2007) 

2.4.4 Nákupné rozhodovanie 

Spotrebitelia sa pri rozhodnutí o nákupe snažia využiť čo najnižšie úsilie. Existuje 

viacero stratégií. Cenová stratégia znamená, že spotrebiteľ hľadá produkty s najnižšou 

alebo najvyššou cenou, to sa však odvíja od kvality, ktorú vyžaduje. Normatívna stratégia 

súvisí s odporučením od priateľov. Ďalšou stratégiou je taktika hľadania rôznych 

alternatív, kedy si spotrebiteľ kúpi úplne iný produkt, ako kúpil na poslednom nákupe. 

Poslednou stratégiou je zvyk, kedy spotrebiteľ nakupuje len produkty, ktoré pozná. (Noel, 

2019) 

2.4.5 Ponákupné správanie 

Ponákupné správanie je zamerané na samotné používanie produktu, kedy 

spotrebiteľ porovnáva, či produkt skutočne splnil jeho očakávania alebo nie – poznávací 

nesúlad. Zákazník si následne vytvára názor, ktorý sa prejavuje buď spokojným konaním, 

ktoré znamená vernosť produktu, značke, alebo konaním nespokojným, kedy vyhľadá 
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zmenu. Ak má spotrebiteľ vysoké nároky a očakávania, javí sa ako pravdepodobnejšie, 

že môže dôjsť k neuspokojeniu požiadaviek. (Koudelka, 2018). 

2.5 Zelený marketing 

Koncept zeleného marketingu sa vyvinul medzi šesťdesiatymi a začiatkom 

sedemdesiatych rokov 20. storočia kvôli obavám z vplyvu modelov spotreby a výroby na 

životné prostredie. Od konca osemdesiatych rokov sa však tomuto problému venovala 

značná pozornosť, keďže sa zvýšil ekologický konzum.  

Zelený marketing zahŕňa sériu aktivít, ktoré presahujú súčasné potreby 

spotrebiteľov, pričom zohľadňujú spoločenský záujem na ochrane životného prostredia. 

Dá sa definovať ako činnosti vykonávané organizáciami, ktoré sa obávajú ekologických 

problémov a preto poskytujú produkty, alebo služby šetrné k životnému prostrediu s 

cieľom priniesť spokojnosť medzi zákazníkov a „zelenú“ komunitu. Je to obchodná 

činnosť s motívom znižovania odpadu prostredníctvom produktov šetrných k životnému 

prostrediu, šetrenia energiou a podpory environmentálneho zdravia a udržateľnosti 

spoločnosti. Takýmto spôsobom vznikol nový spôsob podnikania, ktorý je udržateľný a 

ziskový. 

Koncepcia a implementácia praktík zeleného marketingu na rozvíjajúcich sa 

trhoch si vyžaduje orientáciu na princíp jeho fungovania, ktorá ovplyvní činnosti 

organizácie, procesy, výkonnosť a zlepší imidž spoločnosti. Zelená marketingová 

orientácia si vyžaduje celkové nasadenie firmy k ochrane životného prostredia. 

Osvojenie si orientácie na zelený trh v podnikoch vyvolalo množstvo faktorov, 

medzi ktoré patrí napr. konkurenčné prostredie, tlak rovesníkov, environmentalisti, 

politika a právne kroky. Tieto faktory zase podporujú internú „zelenú“ prax, strategickú 

„zelenú“ orientáciu a riadenie dodávateľov. Za týmto účelom zelený marketing nabral na 

sile, najmä so zmenou v postoji a správaní spotrebiteľov. (Mukonza et al., 2021) 

2.5.1 Zelený marketingový mix 

Zelený marketingový mix, sa snaží o uskutočnenie environmentálnej 

marketingovej stratégie. Zahrňuje štyri prvky – komunikačnú politiku, zmluvnú politiku, 

distribučnú politiku a politiku výrobku (Krause, 2019). 

Politika výrobku má za úlohu produkovať také výrobky, ktoré predstavujú 

minimálnu záťaž pre životné prostredie, takže majú mať dlhú životnosť a musia byť ľahko 



18 

recyklovateľné. Pri výrobe sa používajú obnoviteľné zdroje a aj samotné používanie 

výrobku by nemalo predstavovať žiadnu ekologickú záťaž. (Krause, 2019) 

Zmluvná politika sa týka ceny, ktorá by mala byť nastavená tak, že zohľadňuje 

vyčerpateľnosť zdrojov, zároveň podporuje výrobky šetrné k prírode a motivuje 

k vráteniu už použitých výrobkov. Distribučná politika má za úlohu vytvárať odbytovú 

organizáciu a logistické koncepty šetrné k životnému prostrediu a zaistiť spätný tok 

starých výrobkov. (Baker a Hart, 2016; Krause, 2019) 

V rámci komunikačnej politiky by sa mala organizácia snažiť zvyšovať 

povedomie o environmentálnych problémoch a informovať o výrobkoch a technológiách, 

ktoré nevytvárajú záťaž prírode. Súčasne by mal byť vedený dialóg a podporovaný predaj 

so záujmovými skupinami (Krause, 2019). Veľmi dôležité je budovať udržateľný imidž 

ako produktov, tak aj celej spoločnosti. Preto je potrebné zdôrazňovať udržateľné 

materiály a postupy používané pri výrobe produktu. K tomuto pomáha certifikácia, ktorá 

slúži na potvrdenie týchto skutočností (Veiga Neto et al., 2020). V rámci komunikácie sa 

hodí využiť online prostredie, pretože je možné uviesť celý kontext environmentálnych 

problémov, ktorý bolo ťažké vysvetliť v krátkej reklame. Naopak nevhodným nástrojom 

sú akcie typu jedna plus jedna zadarmo, pretože to vedie k nadmernej spotrebe a tým aj k 

nárastu odpadu (Baker a Hart, 2016). 

2.5.2 Zelený spotrebiteľ 

Zelený spotrebiteľ je jedinec, ktorého správanie je ovplyvnené obavami o životné 

prostredie a tie sa odrážajú vo vyhľadávaní, používaní a odkladaní produktov šetrných k 

prírode. Také („zelené“) spotrebiteľské správanie môže znížiť spotrebu zdrojov a energie 

(Manongko, Tamboto a Watung, 2020). 

Jedná sa o segment spotrebiteľov, ktorí sa snažia znižovať vlastnú spotrebu, 

recyklovať a redukovať odpad a celkovo podporovať ekologické aktivity, z ktorých jedna 

je aj kúpa „zeleného“ produktu (Ferraz et al., 2017). Pri snahe charakterizovať týchto 

spotrebiteľov sa pracovalo s demografickými faktormi, s povedomím o ekologických  

problémoch a presvedčením o ich závažnosti, alebo s ich sociálnou identitou. Avšak po 

predchádzajúcich snahách o demografické vymedzenie tohto relatívne nového segmentu 

„zelených“ spotrebiteľov sa, skôr než demografické charakteristiky, ukázalo ich spoločné 

ekologické povedomie (Baker a Hart, 2016; Veiga Neto et al., 2020). 
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Kotler a Keller (2013) vo svojej knihe uvádzajú výskum spoločnosti GfK Roper 

Consulting, ktorý podľa citlivosti na environmentálne otázky rozdelil spotrebiteľa do 

niekoľkých skupín: 

1. Skutočne zelení – silní zástancovia ekológie, ktorí vždy myslia a konajú pre  dobro 

prírody a pociťujú len minimálne prekážky pre „zelené“ správanie. Pokiaľ dôjde 

na ekologické otázky, sú ochotní spolupracovať s marketérmi. 

2. Mňa sa to netýka – tento segment síce zastáva pozitívny vzťah k ekológii, ale 

neodráža sa to v ich správaní, pretože ekologické problémy sú príliš veľké, aby 

ich mohli vyriešiť. 

3. Idem s prúdom – príslušníci tejto skupiny napr. recyklujú, ale ekológia nie je ich 

prioritou. Celkovo sa chovajú ekologicky, pokiaľ je to pre nich výhodné. 

4. Snílkovia – majú vážne obavy o životné prostredie, ale nedisponujú dostatočnými 

zdrojmi, aby mohli konať. 

5. Business je na prvom mieste – životné prostredie podľa nich nie je až taký problém 

a firmy sa v tejto oblasti angažujú dostatočne. 

6. Zlí zelení – tento segment úplne odmieta snahy o ochranu životného prostredia. 

 

2.5.3 Zelený produkt a ekodizajn 

Ako „zelený“ produkt sú označované tovary a služby, ktoré sú relatívne bezpečné 

pre životné prostredie aj ľudské zdravie. Cieľom týchto produktov je minimalizácia 

negatívneho dopadu a znečistenia počas výroby, distribúcie aj celého životného cyklu 

výrobku. Preto by mali byť vyrobené z prírode šetrných zložiek vrátane obalu a bez 

obsahu toxínov. (Manongko, Tamboto a Watung, 2020) 

Dôležité je, čo sa s výrobkom stane po jeho použití a možnosť jeho ďalšieho 

využitia napríklad podľa aspektov „5R“- repair (opraviteľnosť), reconditioning (obnova, 

využitie použiteľných súčiastok vyradeného produktu), reuse (opätovné využitie), 

recycling (recyklácia), re – manufacture (rekonštrukcia). (Krause, 2019) 

Súvisiacim pojmom je aj ekodizajn, ktorý zohľadňuje všetky dopady produktu na 

životné prostredie už pri jeho navrhovaní a vznikne tak výrobok, ktorý by mal mať počas 

svojho životného cyklu negatívny dopad na životné prostredie. (Krause, 2019) 

Problémom môže byť greenwashing, kedy sú klamlivo označované neekologické 

produkty za ekologické. (Baker a Hart, 2016) 



20 

2.5.4 Zelená značka (ekoznačka) 

Hlavnou úlohou zelených značiek je informovať zákazníkov o vplyve produktu 

na životné prostredie. Funguje ako sprievodca pre spotrebiteľov. Ukazujú výhody a 

certifikácie zeleného produktu na obale alebo v priloženej brožúre, či hárku. Pre 

ekologický produkt je životne dôležité, aby mal jasné usmernenia a použiteľné informácie 

o ich prínose pre životné prostredie. Je to preto, že pre spotrebiteľov by bolo veľmi ťažké 

odlíšiť zelené produkty od nezelených produktov. (Naidoo et al., 2019) 

International organization for standardization (ISO) sa snaží o štandardizáciu 

princípov, postupov a kľúčových charakteristík týkajúcich sa troch hlavných typov 

zeleného označovania (Naidoo et al., 2019): 

1. Typ I - environmentálne označovanie (environmentálne značky) 

2. Typ II – tvrdenia o vlastnom vyhlásení 

3. Typ III – environmentálne vyhlásenia ( napr. osvedčenie/certifikát...) 

 

 

 

 

Typ I Typ II TYP III 

   

Obrázok 2.6 – Typy zeleného označovania (zdroj: iso.org, 2019) 
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3 Charakteristika spoločnosti McDonalds 

Fast food trh si už ani nevieme predstaviť bez giganta, ako je práve McDonalds. 

Keďže každým rokom sa trh musí prispôsobovať novým spôsobom, tak aj samotná 

spoločnosť musí podnikať jednotlivé kroky pre to, aby bola inovatívna. Táto časť sa bude 

venovať všeobecnej charakteristike a analýze spoločnosti McDonalds a zároveň bude 

orientovaná aj na McDonalds v Českej republike a na Slovensku.    

3.1 História spoločnosti 

Sieť reštaurácií rýchleho občerstvenia McDonald‘s založili bratia Richard a 

Maurice McDonaldovci, írski prisťahovalci, už v roku 1940 s jedinou prevádzkou v 

kalifornskom San Bernardino. Skôr, ako vznikla prvá reštaurácia, bratia vlastnili v 

Pasadene stánok s ponukou hotdogov. Prvá reštaurácia sa profilovala ako barbecue 

reštaurácia a o osem rokov neskôr obohatila ponuku o hamburgery. Dovtedy sa tomu 

bránila, avšak predsa len sa inšpirovali už vtedy fungujúcou úspešnou sieťou White 

Castle. Výrazný zlom vo fungovaní spoločnosti prišiel v roku 1955, kedy bratia 

McDonaldovci spustili franšísový systém prevádzkovania a dohodli sa s obchodníkom 

Rayom Krocom (potomok českých prisťahovalcov), ktorý si otvoril pod licenciou 

McDonald’s vlastnú prevádzku v americkom štáte Illinois. Ten neskôr od bratov pomaly 

rastúcu sieť reštaurácií kúpil a vybudoval rýchlorastúcu firmu, ktorá siaha na všetky 

kontinenty okrem Antarktídy a zamestnáva takmer pol milióna zamestnancov a 

dodávateľov. (McDonalds, 2017) 

Pôvodným maskotom bola postavička v tvare otvorenej žemle s ceduľkou s 

menom Speedy. V roku 1967 ju nahradil mužom hraný herec v podobe červenovlasého 

klauna. Tento maskot sa drží celosvetovo aj dnes. Žltá fontána sa v logu objavila v roku 

1960 a v podobe dvoch oblúkov ešte nevyvierajúcich z jedného miesta sa udržala do 1968. 

Obrázok 3.1 – Zakladatelia McDonalds (zdroj: McDonalds, 2009) 
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StanleyMeston vtedy navrhol nové logo, v ktorom oba žlté oblúky mali spoločný stred. 

Tento návrh sa s miernymi úpravami drží dodnes. (Binaroption, 2019) 

 

V ponuke sa nachádzajú najznámejšie produkty Big Mac, Cheesburger, Double, 

Mc Wrap, ale aj mnohé sezónne produkty. Lokálne sa objavujú aj špeciálne edície 

závisiace aj od krajiny. V ponuke sú niekoľko rokov aj zeleninové šaláty a nápoje 

dodávané výrazným partnerstvom so značkou Coca-Cola doplnili aj balenou vodou a 

pomarančovým džúsom. Známym produktom pre deti je Happy Meal, ktorého úspešným 

účelom je zaujať detské publikum pomocou neustále nových a nových hračiek často 

reagujúcich na aktuálne detské trendy. (Binaroption, 2019)  

 

Obrázok 3.2 – Logo a maskot McDonalds (zdroj: ZN.SK, 2016) 

Obrázok 3.3 – Menu v iných krajinách (zdroj: Binaroption, 2019) 
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3.2 McDonalds dnes 

McDonald's dnes predstavuje tisíce úspešných firiem po celom svete. Celkový 

počet prevádzok reťazca presahuje 37 000 reštaurácií a geografický rozsah pokrýva viac 

ako sto krajín. Celkovo sektor služieb McDonald's zamestnáva asi 2 milióny ľudí. Ročný 

zisk každého podniku je v priemere 1,5 milióna dolárov. Ešte pôsobivejší je čistý zisk 

spoločnosti - viac ako 3 miliardy dolárov.  

Podiel na trhu je podporovaný najmä franchisingom: 80% reťazových reštaurácií 

pracuje podľa franšízovej schémy. Zisk z neho prichádza vo forme licenčných poplatkov 

- percento z príjmu, ktorý dostáva priamy majiteľ. Tieto peniaze sa prevádzajú na 

marketing a používanie značky. Väčšina príjmov spoločnosti prináša európsky trh. V 

celkovej štruktúre príjmov je podiel Európy približne 40%. Druhým najdôležitejším je 

americký trh, ktorý predstavuje približne 32% príjmov. A konečne, 23% ziskov 

spoločností poskytuje ázijsko-pacifický región.  

Sídlo korporácie sa nachádza v Chicagu. Jej vedenie pravidelne zhromažďuje a 

schvaľuje plány úprav. Napríklad, keď Američania zneli alarm o obezite národa, sieťoví 

experti pripravili produktové rady s minimálnym množstvom kalórií. Okrem toho bola 

vyvinutá nákladná marketingová spoločnosť, ktorá podnietila občanov k športu a 

obmedzila sa na potraviny. Dokonca aj Williamsove sestry sa zúčastnili promo akcií 

McDonald's. Slávni hráči tenisu vydali film, ktorý vyzval Američanov, aby sa opierali o 

ovocie a orechy namiesto buchty a šišky.  

Spoločnosť sa nikdy nevyhne sociálnym problémom. Aktívne sa zúčastňuje na 

charitatívnych podujatiach, pomáha zlepšovať životy ľudí. Môžeme povedať, že najväčší 

sen Raya Kroca - vytvoriť spoločnosť, ktorá sa stará o spotrebiteľov - sa naplnil a takáto 

spoločnosť je McDonald's. (ZN.SK, 2016; Binaroption, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 Obrázok 3.4 – Budova McDonalds (zdroj: ZN.SK, 2016) 
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3.3 „Zelený“ McDonalds 

V spolupráci s franšísantmi, dodávateľmi a výrobcami hľadajú  nové a inovatívne 

spôsoby, ako znížiť emisie, udržať odpad mimo prírody a zachovať prírodné zdroje. Od 

minimalizácie množstva obalov, ktoré používajú, až po investovanie do obnoviteľnej 

energie a partnerstvo s cieľom presadzovať udržateľné a regeneračné poľnohospodárske 

postupy – chcú pomôcť chrániť našu planétu pre komunity dnes aj v budúcnosti. Na 

zabezpečenie prosperujúceho potravinového systému do budúcnosti má potravinársky 

priemysel príležitosť – a zodpovednosť – pomôcť zmierniť dôsledky zmeny klímy a nájsť 

udržateľnejšie spôsoby, ako nakŕmiť ľudí. 

McDonalds bola prvou globálnou reštauračnou spoločnosťou, ktorá si stanovila 

vedecky podložený cieľ znížiť emisie v ich reštauráciách, kanceláriách a v celom 

dodávateľskom reťazci. Do roku 2030 očakávajú, že zabránia uvoľneniu približne 150 

miliónov ton emisií skleníkových plynov do atmosféry, čo zodpovedá odstráneniu 32 

miliónov osobných automobilov z cesty za celý rok. Uprednostňujú opatrenia v 

oblastiach, kde majú najväčšie príležitosti na vplyv – vrátane obnoviteľnej energie. Ich 

investície do obnoviteľnej energie v roku 2019 zabránili približne 700 000 tonám emisií 

uhlíka ročne v USA , čo je ekvivalent výsadby viac ako 11 miliónov stromov. V roku 

2020 tiež predstavili prvú reštauráciu svojho druhu, ktorá je navrhnutá tak, aby vytvorila 

dostatok obnoviteľnej energie na mieste, aby pokryla 100% vlastných energetických 

potrieb na čistom ročnom základe. 

Spoločnosť testuje nové obalové a recyklačné riešenia po celom svete, ktoré im 

pomáhajú znižovať staré spôsoby balenia, prechádzať na udržateľnejšie materiály a 

pomáhajú zákazníkom opätovne používať a recyklovať. Dnes sú približne 78% cesty k 

ambícii získavať všetky obaly z obnoviteľných, recyklovaných a certifikovaných zdrojov. 

(McDonalds, 2017)  

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3.5 – ECO McDonalds (zdroj: McDonalds, 2017) 
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3.4 Makroprostredie 

Makroprostredie zahŕňa okolnosti, vplyvy, alebo situácie, ktoré firma nemôže 

svojim pôsobením nijako ovplyvniť. Pri opise makro prostredia spoločnosti sa zvykne 

využívať PEST analýza, alebo jej rozšírenejšia verzia PESTLE. Zohľadňuje faktory, 

ktoré ju ovplyvňujú, alebo v budúcnosti budú ovplyvňovať . Patria tam politické 

(Political), ekonomické (Economical), sociálne (Social), technologické (Technological), 

legislatívne (Legal) a ekologické (Ecological) faktory. (Jakubíková, 2013; Kozel, 

Mynářová a Svobodová, 2011) 

3.4.1 Politické faktory 

McDonald's musí reagovať na politické zákony a vplyvy vo viac ako stovke 

krajín. Rovnako ako každá iná reštaurácia, musia dodržiavať zdravotné a hygienické 

predpisy. Ak ich jedlo nebude v súlade s určitým kódom, budú zatvorené. Ich zamestnanci 

musia tiež dodržiavať všetky zákony o potravinách a zdraví pri práci na akomkoľvek 

mieste. 

Spoločnosti s rýchlym občerstvením pociťujú vládny tlak kvôli vysokému 

množstvu sodíka a cukru čerpaného do ich menu. Cukor a sodík sú spojené s mnohými 

bežnými zdravotnými chorobami, ako je cukrovka 2. typu, hypertenzia a srdcové 

choroby. Konzumácia príliš veľkého množstva týchto potravín môže viesť k obezite, 

mŕtvici a infarktu. 

Ako protiopatrenia, spoločnosť McDonald's teraz ponúka nový "zdravý" doplnok 

k už existujúcim možnostiam stravovania. Pridanie alternatív je jedným zo spôsobov, ako 

reagovať na meniace sa dohody o verejnom zdraví, ale mohlo by to tiež zvýšiť ich 

prevádzkové náklady. 

McDonald's je tiež zasiahnutý napätím medzi vládami rôznych krajín. Napríklad 

vzťahy Spojených štátov so Spojeným kráľovstvom boli v poslednej dobe napäté. 

Komunikácia s Ruskom môže byť otázna. Napriek tomu, že majú reštaurácie po celom 

svete, McDonald's je americká spoločnosť. Komplikácie medzi vládnymi stranami by 

mohli zmeniť súčasné obchodné dohody, čím by sa vytvorilo nepriateľské prostredie pre 

fungovanie McDonald's v zahraničí. 
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3.4.2 Ekonomické faktory 

Nie je to len ekonomika Spojených štátov, ktorá ovplyvňuje úspech McDonald's. 

Ekonomika každej krajiny, v ktorej pôsobí, v konečnom dôsledku ovplyvňuje ich 

výsledky. Musia sa rozhodnúť, či je múdrejšie rozhodnutie nakupovať suroviny lokálne 

alebo ich dodávať. V tomto rozhodnutí zohráva kľúčovú úlohu hodnota cla a dane na 

dovážané zdroje. 

Imidž značky McDonald's sa zvýšil práve vďaka pridaniu zdravších variant jedla 

do jedálnička. Mnoho reštaurácií rýchleho občerstvenia pridáva zdravé možnosti do 

svojho menu, zatiaľ čo sa snaží zbaviť svojho obrazu "nezdravého jedla". Ale je ťažké - 

a drahé - zmeniť názory verejnosti. 

Okrem toho by spoločnosť McDonald's mala brať do úvahy mieru 

nezamestnanosti v každom meste, v ktorom sa nachádza. Spoločnosť je známa svojou 

vysokou mierou obratu, čo znamená, že najímanie a strácanie pracovníkov je na dennom 

poriadku. 

3.4.3 Sociálne faktory 

Spotrebitelia čoraz častejšie kontrolujú, čo konzumujú a aký to má dopad na ich 

zdravie a líniu. Hľadajú spôsoby, ako posilniť svoje telo rýchlo, lacno a najmä zdravo. 

Menu McDonald's nespĺňa tieto požiadavky, čo z nich robí menej žiadúcu 

možnosť pre dospelých, ktorí dodržujú zdravý životný štýl. McDonald's sa musí zbaviť 

svojho nezdravého imidžu, aby sa pohol posúvať vpred spolu s rastúcimi trendmi v oblasti 

potravín a aby sa vyrovnával konkurencii.  

Taktiež by sa mohli ešte viac zamerať na lokálne stravovacie návyky, lebo predsa 

len nie všade im budú spotrebitelia tolerovať hamburgery a hranolky. Aj napriek tomu, 

že sa snažia menu lokálne prispôsobovať, ešte to nie je vyvinuté do takého štádia aby 

vyhoveli všetkým svojim potencionálnym spotrebiteľom. 

3.4.4 Technologické faktory 

Technológia, ktorú spoločnosť používa, je potrebná na zlepšenie produktivity 

zamestnancov, komunikáciu medzi celým tímom a výrobu produktov tak rýchlo, ako ich 

zákazníci očakávajú. 

McDonald's nedávno aktualizoval svoje menu tabule s honosnými televíznymi 

obrazovkami visiacimi zo stropu za pokladňami. Používa tiež svoje webové stránky a 
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aplikáciu na prezentáciu nutričných informácií. Na niektorých miestach si zákazníci 

môžu objednať jedlo online, čo ich oslobodí od čakania v rade. 

Tiež prestaval svoje pobočky ako prostriedok na rebrandovanie svojho imidžu. 

Mnoho McDonald's má teraz novú sadu farieb, stoličiek a stolov, ktoré zodpovedajú ich 

digitálnym displejom. Poskytujú tiež bezplatné Wi-Fi pripojenie na internet, aby dali 

zákazníkom väčšiu motiváciu ostať konzumovať svoju objednávku na pobočke.  

McDonald's je aktívny aj na sociálnych sieťach. Používajú reklamy na Facebooku 

a Instagrame, aby upútali pozornosť svojich zákazníkov svojimi novými alebo 

vracajúcimi sa ponukami. Avšak práve komunikácia cez sociálne siete by mohla zvýšiť 

na originalite, aby sa vedeli vyrovnať konkurencií, ktorá je na sociálnych sieťach 

rozšírenejšia. 

3.4.5 Legislatívne faktory 

Ako certifikovaný prevádzkovateľ rýchleho občerstvenia existuje mnoho 

nariadení a postupov, ktoré by mal McDonalds dodržiavať. Spoločnosť by mala chrániť 

svoju integritu a dôveru spotrebiteľov tým, že zabezpečí, aby všetky materiály a procesy 

boli také, ako o nich hovorí. Ďalšou právnou požiadavkou, ktorú by mal vlastník podniku 

dodržiavať, sú prevádzkové hodiny, registrácia podniku, daňová požiadavka, pracovné a 

zamestnanecké zákony a certifikácia kvality a životného prostredia (napríklad ISO). Za 

neplnenie týchto požiadaviek môže byť spoločnosť pokutovaná, alebo jej bude zakázané 

vykonávať svoju činnosť, čo môže mať katastrofálne následky. 

3.4.6 Ekologické faktory 

Ako jeden z najväčších svetových spotrebiteľov hovädzieho mäsa, zemiakov a 

kurčiat bol McDonalds vždy kritizovaný svetovými environmentalistami. Je to preto, že 

vysoká spotreba hovädzieho mäsa spôsobuje skleníkový efekt, kvôli metánovým plynom 

pochádzajúcich z kravského ranča. Vegetariánski environmentalisti zase kritizujú hlavne 

za krutosť voči zvieratám a ich zabíjaniu. Pred použitím papierového obalu bol 

McDonalds tiež kritizovaný za to, že je necitlivý na znečistenie, pretože používa obaly na 

báze polystyrénu. Náš svet sa čoraz viac zaujíma o otázky životného prostredia a podniky, 

ktoré tu pôsobia, by sa nemali starať len o zisk, ale aj o starostlivé využívanie svetových 

zdrojov pre trvalo udržateľný rozvoj a starostlivosť o bezpečnosť a ochranu životného 

prostredia pre budúcu generáciu. Kritici a obavy zo strany verejnosti alebo aktivistov by 

mali byť spoločnosťou preskúmané a podporované. 
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3.5 Mezoprostredie 

V mezoprostredí sa, na rozdiel od makroprostredia, nachádzajú vplyvy, okolnosti alebo 

situácie, ktoré firma čiastočne ovplyvniť môže. Patria sem dodávatelia, konkurencia, 

zákazníci, distribútori a verejnosť. (Kozel, Mynářová, Svobodová, 2011) 

3.5.1 Dodávatelia 

Spoločnosť McDonald´s spolupracuje s certifikovanými dodávateľmi, ktorí 

uplatňujú obchodnú politiku McDonald´s, a preto presadzujú rovnakú filozofiu obchodu 

na trhu. Vo vlastnom záujme systému, McDonald´s nevyužíva služby takých partnerov, 

ktorí nedodržiavajú ich zásady. Pri hodnotení dodávateľov sa oceňuje aj to, že 

dodávateľmi sú nezávislé spoločnosti. Je to veľmi podstatné pri budovaní pevného 

partnerského vzťahu, pretože tým je ovplyvňovaná povesť a imidž spoločnosti.  

Z tohto dôvodu spoločnosť vytvorila nasledovnú politiku. Zhoda s touto politikou 

je vyžadovaná od všetkých dodávateľov a za jej plnenie zodpovedajú dodávatelia. 

Zároveň dodávatelia majú povinnosť uistiť sa, že aj ich subdodávatelia, podieľajúci sa na 

tvorbe produktu dodávanom spoločnosti McDonald´s, súhlasia s touto zamestnaneckou 

politikou. Porušenie, prípadne nesplnenie zhody s touto politikou, je dostatočným 

dôvodom pre McDonald’s na to, aby si uplatnil právo na ukončenie platných 

dodávateľských vzťahov. Tieto zásady sú uvedené v obchodných podmienkach 

spoločnosti, ktoré sú k dispozícii každému dodávateľovi pri uzatváraní obchodnej 

zmluvy. 

3.5.2 Konkurencia 

Aby McDonald's obstál v silnej konkurencii, musí počúvať svojich zákazníkov, 

reagovať na ich požiadavky a zmeny preferencií. Rovnako musí udržiavať vysoký 

štandard ponúkaných služieb. Medzinárodné reťazce rýchleho občerstvenia môžu vďaka 

dlhoročným skúsenostiam a prepracovaným vnútorným systémom pôsobiť pozitívne na 

rast kvality služieb verejného stravovania a stimulovať lokálnu konkurenciu. A to platí aj 

pre McDonald's. Takmer všade, kde spoločnosť podniká, patrí k lídrom na trhu v 

zavádzaní nových postupov a technológií. Spoločnosť McDonald´s vďaka vysokým 

štandardom služieb stimuluje aj miestnu konkurenciu a pôsobí pozitívne na zlepšovanie 

kvality stravovacích služieb. McDonald's tiež spolupracuje s profesijnými združeniami 

na zlepšovaní kvality celého odboru. Proti konkurencii sa spoločnosť snaží využívať 

rôzne faktory, ako napríklad zľavy pri vopred objednaných jedlách, alebo taktiež firma 
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poskytuje zľavy na ISIC kartu, ktorú vlastnia študenti vysokých škôl. Ďalším možným 

prvkom môže byť aj to, že McDonald´s sa vždy snaží o uvedenie nových produktov, 

samozrejme využitím vhodných nástrojov propagácie a reklamy. 

3.5.3 Zákazníci 

Zákazníci sú hlavnou zložkou odvetvového prostredia podniku. Preto sa 

organizácia musí zaoberať požiadavkami a želaniami zákazníkov. Konečnými 

spotrebiteľmi sú ľudia zo všetkých vekových kategórii, avšak popularita reštaurácie 

McDonald´s prevláda najmä u mladšej generácie a detí. Spoločnosť tento fakt stále 

zlepšuje poskytnutím rôznych akcií a zliav pre študentov a detí. Súčasťou McDonald´s je 

aj McCafé, kde si zákazníci môžu vybrať zo širokej ponuky kávy, čo taktiež napomáha 

k rozširovaniu potencionálnych zákazníkov. 

3.5.4 Distribútori 

Marketingoví distribútori sú spoločnosti, ktoré pomáhajú inej spoločnosti 

propagovať, predávať a distribuovať tovar konečným kupujúcim. McDonalds je 

franšízový podnik s franšízami po celom svete. Franšízový systém pomáha 

popularizovať, distribuovať a rozširovať obchodný koncept McDonald's po celom svete. 

V rámci rozširovania marketingu svojej značky po celom svete si však musí vybrať 

silného dôveryhodného franšízanta, aby zabezpečil, že jeho obchodná výkonnosť bude v 

súlade s normami stanovenými spoločnosťou. 

McDonalds tiež potrebuje logistickú alebo fyzickú distribučnú firmu, najmä na 

pomoc pri distribúcii a preprave tovaru a materiálov po krajine do svojej reštaurácie. Táto 

efektívna logistika bez prerušenia je dôležitá pre dostatočnú a plynulú prevádzku 

reštaurácie, aby mohla lepšie slúžiť zákazníkom kdekoľvek a kedykoľvek.  

3.5.5 Verejnosť 

Prostredie McDonalds zahŕňa aj rôzne skupiny verejnosti, s ktorými komunikuje 

a má vplyv alebo potenciálny záujem ovplyvniť schopnosť organizácie dosiahnuť svoj 

marketingový cieľ. Napríklad je potrebné porozumieť občanom pôsobiacim v oblasti 

životného prostredia, ako sú environmentálne skupiny, ktoré spochybňujú účinky 

plastových obalov na životné prostredie. V Indii je hovädzí burger mimo zoznamu 

McDonald’s, keďže hinduisti nejedia hovädzie mäso ako súčasť svojej náboženskej 

povinnosti. V Nemecku McDonalds podáva pivo, zatiaľ čo v islamskej krajine ako 



30 

Malajzia je to zakázané. Ak marketér nedokáže pochopiť požiadavky a potreby širokej 

verejnosti, stratí záujem, povesť a možno aj trh.  

Mediálna verejnosť tiež ovplyvní marketingové úsilie McDonalds s médiami, ako 

sú noviny, televízia, časopisy a rozhlasové vysielanie. Keďže tieto médiá majú široký 

dosah na spotrebiteľov, McDonalds musí maximalizovať svoju reputáciu a silné pokrytie 

a minimalizovať vplyv médií na ich slabú stránku, keďže médiá môžu prenášať a 

ovplyvňovať názory alebo rozhodnutia spotrebiteľov pri nákupnom správaní. Na mieste, 

kde McDonalds pôsobí, musí tiež poznať, chápať a prispôsobiť sa miestnej verejnosti, 

vrátane obyvateľov susedstva, a žiadna prevádzka nesmie mať negatívny vplyv na 

komunitu, ako je znečistenie a dopravné zápchy a tak ďalej. 

3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza pomáha jednoducho a zároveň prehľadne zhodnotiť výkonnosť 

a perspektívu spoločnosti na základe štyroch faktorov, ktoré ju ovplyvňujú. Patria tam 

silné stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), príležitosti (Opportunities) 

a hrozby (Threats). Táto metóda je často využívaná práve v marketingu. 

3.6.1 Silné stránky 

Vďaka silným stránkam sa spoločnosť dokáže výrazne odlíšiť od konkurencie. 

Jednou z hlavných silných stránok je globálna prítomnosť, čo znamená, že neexistujú 

skoro žiadne krajiny, kde by sa pobočka McDonalds nenachádzala. Konkrétne sa 

spoločnosť nachádza vo viac ako 120tich krajinách sveta. Ďalšia silná stránka je hodnota 

značky, keďže klasické žlté oblúky v ich logu pozná celý svet. Taktiež je dobre známy 

základný sortiment, ktorí ponúkajú, ako sú ich hranolky a všemocný Big Mac. Ich 

marketing je celosvetový príklad úspechu. Považovaná za silnú stránku je aj nadnárodná 

expanzia. Jedna vec je aby bola značka globálna, ale druhá vec je, aby sa tá istá značka 

dokázala lokálne prispôsobiť a málokedy sa to dá dosiahnuť oboje. McDonalds toto 

zvláda na vysokej úrovni, ako príklad je práve McDonlads v Indii, kde majú za posvätné 

zviera kravu, a tak sa tam nepoužíva do produktov hovädzie mäso. Poslednou silnou 

stránkou je technologický pokrok. Spoločnosť McDonalds sa od svojho vzniku 

pravidelne a úspešne prispôsobuje dobe, keďže svetová technológia ide veľkou 

rýchlosťou dopredu. V tejto dobe pozorujeme na trhu samoobslužné kiosky, vďaka 

ktorým sa nemusí stáť v dlhých čakacích radách. Spoločnosť navyše už dala do 
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povedomia, že chce vytvoriť partnerstvo s IBM s cieľom vytvoriť automatizáciu 

objednávania áut pomocou robotického panelu. 

3.6.2 Slabé stránky 

Bez ohľadu na to, ako sa značka zdá byť úspešná, vždy sa dajú nájsť slabiny, ktoré 

ju oslabujú. Za jednou z hlavných slabín je považované ich jedlo, keďže rýchle 

občerstvenie je veľmi zlé pre zdravie. Tento typ potravín poskytuje spotrebiteľom len 

nadbytočné kalórie a žiadnu nutričnú hodnotu. McDonalds je aj najväčším 

prispievateľom k obezite. Ďalšia slabá stránka je franchisingová stratégia, ktorá 

spoločnosti síce pomohla rozšíriť sa po celom svete, ale má aj nevýhody. Vedenie 

McDonalds nedokáže ustriehnuť všetkých majiteľov franšíz a to je dôvod prečo sa stáva, 

že niekde si ľudia na kvalitu ich služieb sťažujú. Ako poslednú slabú stránku a dosť 

zásadnú je práve nespokojnosť zamestnancov, ktorí nie sú spokojní so svojimi mzdami. 

Veria, že počet hodín, ktoré odpracujú, nie je primerane ohodnotený. Je to zapríčinené 

tým, že každý franšízant si mzdy určuje sám a spoločnosť nad tým nemá žiadnu vyššiu 

moc. 

3.6.3 Príležitosti 

Vždy sú nejaké nevyužité príležitosti, ktoré môžu spoločnosti umožniť aby rástla ešte 

viac. Aj napriek tomu, že ponuka sortimentu v McDonalds je čoraz lepšia a snaží sa 

prispôsobovať dobe, stále sú tu isté medzery, ktoré by sa dali vylepšiť práve rozšírením 

ponuky. Mala by sa viac zamerať na zdravé alternatívy rýchleho stravovania napr. 

organické odrody potravín, aby aj ľudia, ktorí majú stravovacie problémy, alebo si len 

dávajú viac pozor na líniu, mali čo v McDonalds konzumovať. Ako ďalšiu príležitosť sa 

považuje expanzia pomocou iných obchodných modelov, ktoré by mohli nahradiť 

nedokonalú formu franchisingu, ktorá úplne nedokáže zabezpečiť dokonalú kvalitu 

značky po celom svete. 

3.6.4 Hrozby 

Rovnako ako každá spoločnosť, aj McDonalds má svoje hrozby, ktoré by nemala 

podceniť. Aj keď je spoločnosť považovaná za lídra na trhu s rýchlym občerstvením, stále 

si musí dávať pozor na konkurenciu. Síce je zatiaľ McDonalds vo vedení, konkurencia 

nemôže byť úplne podceňovaná, pretože nikdy sa nevie, kedy by mohla práve iná 

spoločnosť prísť s niečím lepším a to by mohlo McDonalds potopiť. 
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3.7 McDonalds Česká republika 

Sieť reštaurácií McDonald's je najväčší prevádzkovateľ reštaurácií rýchleho 

občerstvenia v Českej republike. Prvá reštaurácia v Česku sa otvorila 20. marca 1992 v 

Prahe na Vodičkovej ulici. Prvým vedúcim tohto McDonald's bol Ing. Karel Suk (bývalý 

riaditeľ hotela Vladimír v Ústí nad Labem), ktorému patrí teraz prvá franšízová 

reštauráciu. Súčasným riaditeľom McDonald's ČR je Dan Camp. 

Pod touto značkou tu bolo v júni 2019 prevádzkovaných 100 reštaurácií vo 

veľkých mestách, pri diaľniciach (s okienkom McDrive, kde nie je nutné opustiť vozidlo 

– niektoré tieto pobočky majú otvorené non-stop) a v obchodných centrách väčšinou v 

rámci tzv. Food Courtu (miesta kde je sústredených viac prevádzok a zákazník si vyberie 

podľa chuti). Dňa 16. júla 2009 sa taktiež otvorila prvá prevádzka McCafé, na okraji 

Prahy v reštaurácii Průhonice I pri diaľnici D1. V Česku je drvivá väčšina reštaurácií 

prevádzkovaných franšízantmi. Zhruba tretina všetkých reštaurácií je v Prahe. Napriek 

všetkým možným problémom, značka McDonald's stále predstavuje tu aj vo svete 

rýchleho občerstvenia neprekonateľnú silu. 

Pre McDonalds je typické, ako aj na Slovensku, tak aj v Čechách, spolupráca 

s lokálnymi dodávateľmi. Je jednoduchšie získať čerstvé potraviny z regiónu, kde 

McDonalds pôsobí a to je osvedčené v každej krajine. Pobočky v Českej republike, na 

Slovensku, ale aj v Poľsku majú spoločných dodávateľov a v každej krajine sa vyrába 

práve jedna konkrétna surovina. V Česku sa chová hovädzí dobytok práve kvôli mäsu na 

hamburgeri na farme v Malči a následne sa mäso spracováva  v Poličke na hraniciach 

Čiech a Moravy. Z Prahy, konkrétne z Gastronomického servisu Hellma, sa zase dodáva 

porciovaný cukor, čierne korenie, soľ a med. Taktiež tam patria firmy, ktoré na českom 

trhu pôsobia, ale základňu majú inde a to napr. Savencia Fromage and Diary (syrárske 

a mliekarenské špeciality) a LaLorraine Bakeries (croissanty a jemné pečivo). 

(McDonaldsCZ, 2022) 

 

3.8 McDonalds Slovensko 

Spoločnosť McDonald's pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Prvá 

reštaurácia bola otvorená v októbri v Banskej Bystrici. V novembri roku 2003 vznikla na 

Slovensku charitatívna organizácia Ronald McDonald House Charities. McDonald's 

prevádzkuje 34 reštaurácií, z ktorých je 16 v Bratislave a ostatné sa nachádzajú v Banskej 
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Bystrici, Košiciach, Liptovskom Mikuláši, Martine, Nitre, Prešove, Prievidzi, Trenčíne, 

Trnave, Zvolene, Žiline a na diaľničnom úseku R1 exit Beladice. Súčasťou 26 reštaurácií 

je obľúbený koncept McCafé, ktorý sa predstavil v roku 2009 a v roku 2019 sa stala 

najobľúbenejšou značkou v kategórií kaviarne. Začiatkom roku 2019 začal McDonald's 

na Slovensku postupne meniť a modernizovať prevádzky na reštaurácie novej generácie. 

V celonárodnej ankete Najzamestnávateľ za rok 2019 sa spoločnosť umiestnila na 1. 

mieste v kategórii Cestovný ruch, gastro, hotelierstvo, a obhájila tak svoje víťazstvo z 

roka 2018. Od začiatku roka 2020 spoločnosť rozširuje cez vybrané reštaurácie 

doručovaciu službu McDelivery.   

Päť rokov po otvorení prvej prevádzky v Banskej Bystrici prišiel na slovenský trh 

aj jedinečný franšízový biznis model. Slovenskí podnikatelia dostali možnosť odkúpiť 

licenciu od spoločnosti McDonald’s a otvoriť vlastné reštaurácie. Dnes vlastnia 

franšízoví partneri už 48 %  reštaurácií, zamestnávajú takmer 1 000 ľudí a vytvárajú 

jedinečnú stratégiu, ktorá stimuluje regionálne investície. Je predpokladané, že počet 

franšíz bude v nasledujúcich mesiacoch postupne narastať, pretože spoločnosť 

McDonald’s sa rozhodla slovenský trh celý franšízovať a hľadá potenciálnych partnerov, 

ktorí by boli blízko k biznisu aj k zamestnancom. Dôvodom je najmä lokálny prístup, na 

ktorom si spoločnosť zakladá.  

McDonald‘s spolupracuje aj s niekoľkými lokálnymi dodávateľmi. V raňajkovom 

menu sú používané vajíčka pochádzajúce od slovenského dodávateľa Babičkin dvor, 

čerstvé mlieko na výrobu najobľúbenejšej zmrzliny a shakeov z Farmy Majcichov, či 

ovocie a zeleninu zo slovenskej spoločnosti Slovatys. Všetci dodávatelia McDonald’s 

pritom musia spĺňať prísne kritériá kvality a bezpečnosti potravín.  

McDonald‘s sa na Slovensku postupne stal lídrom v ponuke takzvaných rýchlych 

jedál vyrobených výlučne z kvalitných a čerstvých surovín. Z tohto pomyselného rebríčka 

ju doteraz nezosadil žiadny konkurent. Svedčí o tom i viac ako 300 miliónov vybavených 

objednávok alebo hrubé tržby vo výške viac ako 100 miliónov eur. (McDonaldsSK, 2020) 
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4 Metodika zhromažďovania dát 

Zhromažďovanie dát je dôležitá časť marketingového výskumu. Metodika 

zhromažďovania dát sa skladá z dvoch fáz, prípravnej a realizačnej. Dôležitá je prípravná 

fáza, práve kvôli eliminácií prípadných chýb, ale dôraz je kladený aj na fázu realizačnú. 

4.1 Prípravná fáza  

Prípravná fáza obsahuje cieľ výskumu, tvorbu výberového súboru, metódu zberu 

dát a harmonogram výskumu. 

4.1.1 Cieľ výskumu 

Hlavným cieľom tohto výskumu je zistiť vplyv zeleného marketingu na 

návštevnosť v McDonald’s a zároveň celkový postoj spotrebiteľov k spoločnosti a jej 

ekologickým postupom, ako napovedá tiež názov celého výskumu – Vplyv zeleného 

marketingu na správanie spotrebiteľov v McDonald’s. Inšpiráciou pre túto tému bola 

terajšia situácia ohľadom ochrany prírody a zvýšenej pozornosti na šetrný prístup 

k životnému prostrediu a zároveň osobná pracovná skúsenosť v spoločnosti McDonald’s. 

Výskum, o ktorom pojednáva táto práca sa bude snažiť odhaliť napr. ako sa často 

respondenti stravujú v McDonald’s, znalosť významu pojmu zelený marketing, či sa 

snažia žiť viac šetrne k životnému prostrediu a mnoho ďalších poznatkov. 

4.1.2 Tvorba výberového súboru 

Ako píše Tahal (2017) „Výberový súbor je stanovený výskumníkom podľa jeho 

subjektívneho úsudku. Výskumník sám posúdi a rozhodne, ktorí jedinci (prvky) sa po 

zaradení do výskumu hodia“. Veľkosť výberového súboru bola stanovená na 100 a viac 

respondentov. Základný súbor respondentov, tvoria všetci ľudia od 15 rokov, ktorí 

navštevujú McDonalds, alebo tam aspoň niekedy v živote boli. Veková hranica od 15 

rokov bola zvolená z toho dôvodu, že práve teenageri sú veľmi mocná a dôležitá skupina 

zákazníkov McDonalds.  

Pre získanie maximálneho počtu respondentov bola vybratá a použitá technika 

snehovej gule. Je to najvhodnejší spôsob na dotazníkové šetrenie, keďže je potrebné 

získať, čo najviac respondentov s danými charakteristickými črtami a druhý hlavný dôvod 

je, že oslovený respondent je požiadaný, aby dotazník poslal ďalším potencionálnym 

respondentom. Z tohto dôvodu „nabaľovania“ respondentov je odvodení aj názov metódy 

(Tahal, 2017). Dotazník bol práve cielene rozposielaný rodine a priateľom, ktorí ďalej 
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šírili dotazník medzi svoje kontakty a takýmto spôsobom dochádzalo k postupnému 

nabaľovaniu respondentov.  

4.1.3 Metóda zberu dát 

Na získanie primárnych dát výskumu bola použitá metóda online dotazovania, pre 

ktoré sa používa označenie CAWI (computer assisted web interviewing). Jedná sa 

o najrozšírenejšiu techniku dotazovania, ktorá postupne začína nahrádzať dotazovanie 

písomné, a to nielen vďaka časovej a finančnej úspore, ale aj pre svoju jednoduchosť pri 

spracovaní dát. Výhodou je aj intimita pri vyplňovaní, ktorá však so sebou nesie aj úskalia 

v podobe neprítomnosti výskumníka. Otázky a vysvetlenia prípadných nejasností 

neumožňujú práve chýbajúce interakcie. (Karlíček, 2018) 

Dotazovanie prebiehalo na stránkach Vyplňto.cz, kde mali respondenti prístup k 

elektronickému dotazníku (pozri Prílohu 1). Dotazník sa skladal z 16 otázok, jednalo sa 

o otázky otvorené, polouzavreté, uzavreté a škálu. V rámci otvorených otázok respondent 

vpisuje vlastnú odpoveď, tento typ otázok bol v dotazníku 1x. Polouzavreté otázky 

umožňujú vyberať z predpripravených variant, prípadne vpísať vlastnú odpoveď, 

dotazník obsahoval 3 takéto otázky. Zvyšných 12 otázok bolo uzavretých – respondent 

vyberá jednu alebo viac z možných odpovedí. Špeciálny prípad dotazníkovej otázky je 

práve škála. „Ide o typ uzavretej otázky, prostredníctvom ktorej respondent vyjadruje 

mieru súhlasu s nejakým výrokom. Škála môže byť číselná alebo slovná. Číselnú škálu 

obvykle zostavujeme s nepárnym počtom stupňov (1-5 alebo 1-7). Dôvodom je, aby bolo 

možné vyznačiť aj prostrednú hodnotu. Pri slovnej škále oproti tomu často používame len 

štyri stupne (určite súhlasím; skôr súhlasím; skôr nesúhlasím; určite nesúhlasím). Prax 

totiž ukazuje, že pokiaľ slovná škála obsahuje aj prostrednú hodnotu typu „ani súhlasím, 

ani nesúhlasím“ respondenti ju nadmerne často používajú ako najjednoduchšiu a v 

podstate únikový variant. Presné znenie slovnej škály je samozrejme nutné prispôsobiť 

konkrétnej otázke“ (Tahal, 2017) Takýto typ tam je obsiahnutý jedenkrát a vyjadrujúci 

súhlas na škále 1-5. 

4.1.4 Tvorba výskumných hypotéz 

Pri tvorbe analýzy spotrebiteľského správania respondentov bolo stanovených 

niekoľko hypotéz. Tieto hypotézy budú následne potvrdené, alebo vyvrátené v piatej 

kapitole. 
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Hypotéza H1: Zdravý priemer stravovania v McDonalds je 1x za mesiac. 

Hypotéza H2: Ženy majú väčší cit pre ochranu prírody oproti mužom, ktorým je to viac-

menej jedno. 

Hypotéza H3: Čím je človek starší, tým väčší má problém s využívaním aplikácie 

McDonald’s. 

Hypotéza H4: V dnešnej dobe je trend byť „ECO“ dosť ovplyvňovaný najmä v školách 

medzi študentami. 

Hypotéza H5: Keď máš niečo rád, je ti jedno odkiaľ to pochádza a z čoho sa to skladá, 

proste sa prídeš najesť a vychutnať si to. 

4.1.5 Časový harmonogram 

V období od novembra 2021 do januára 2022 bol definovaný problém a určený 

cieľ výskumu. Ďalej sa tvoril plán spolu s dotazníkom a zároveň sa ku koncu mesiaca 

zahájil online zber dát. Zber bol ukončený vo februári a potom boli jednotlivé dáta 

spracované a analyzované pomocou programu IBM SPSS Statistics. Na záver sa v apríli 

dorobili posledné úpravy a spracovali sa návrhy a odporúčania. Celý harmonogram je 

zaznačený v tabuľke 4.1. 

Tabuľka 4.1 – Harmonogram výskumu (zdroj: vlastné spracovanie) 

Činnosti výskumu 
Mesiace 

11/2021 12/2021 1/2022 2/2022 3/2022 4/2022 

Definícia problému a určenie cieľa 
výskumu             

Plán výskumu             

Tvorba dotazníka             

Zber dát             

Spracovanie a analýza dát             

Návrhy a odporúčania             

 

4.2 Realizačná fáza 

Realizačná fáza je tvorená popisom toho, kedy a ako sa zbierali dáta a ako boli 

spracovávané. Na záver je interpretované rozdelenie respondentov podľa identifikačných 

údajov. 
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4.2.1 Zber dát 

Ako už bolo spomenuté, tak samotný zber dát prebiehal pomocou elektronického 

dotazníka na serveri Vyplnto.cz v časovom období od 14.01.2022 do 17.02.2022. Šírenie 

dotazníku prebehlo cez sociálne siete. Dotazník bol vo forme odkazu rozposielaný 

formou súkromnej správy potencionálnym respondentom. Úvodné slovo plnilo funkciu 

oboznámenia respondentov s obsahom dotazníku a účelom, pre ktorý slúžil. Na základe 

ochoty oslovených respondentov s pomocou šíriť dotazník ďalej, bolo nakoniec 

oslovených 306 respondentov. 

4.2.2 Spracovanie získaných dát 

Výsledné dáta z vyplnených dotazníkov boli najskôr pripravené na ďalšie 

spracovanie v MS Office Excel a následne spracované v štatistickom programe IBM 

SPSS Statistics.  

4.2.3 Rozdelenie respondentov podľa identifikačných údajov 

Dotazník obsahoval štyri identifikačné otázky. V prvej a druhej otázke boli 

respondenti dotazovaní na ich pohlavie a vek. V tretej a štvrtej následne na ich sociálny 

status a mesačný príjem. 

Obrázok 4.1 znázorňuje rozdelenie respondentov podľa pohlavia. Celkom na 

dotazník odpovedalo 173 žien a 133 mužov, čo percentuálne vychádza na 57% žien 

a 43% mužov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4.1 – Pohlavie (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Pri otázke zisťujúcej vek bola najpočetnejšia skupina respondentov vo veku 19-

25 rokov, ktorú tvorilo 48%. Druhá najpočetnejšia skupina bola vo veku 26-35 rokov, 

presnejšie 18%. Najmenším počtom respondentov bola zastúpená skupina 56 a viac rokov 

a to len 2%. Celkovú vekovú štruktúru môžeme vidieť na obrázku 4.2. 

 

 

Na sociálny status respondentov bola cielená tretia identifikačná otázka. 

Konkrétne rozdelenie je zobrazené na obrázku 4.3. Z celkového počtu respondentov bola 

najväčšia časť zastúpená študentmi (52%), ďalej tento súbor tvorili zamestnaní 

respondenti (35%) a nezamestnaní respondenti boli obsiahnutí len v 3%. Najmenšiu 

zložku tvoria dôchodcovia (2%) a ako poslední spomenutí sú živnostníci (8%). Dotazník 

obsahoval ešte možnosť „materská dovolenka“ a otvorenú možnosť odpovede, v ktorej 

mohli respondenti vpísať vlastnú odpoveď pokiaľ im nesedela ani jedna z uvedených. 

Tam sa objavila odpoveď ako napr. zamestnaný študent. Tieto možnosti však boli po 

úprave odstránené. 

Obrázok 4.2 – Vekové kategórie (zdroj: vlastné spracovanie) 
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V štvrtej a zároveň poslednej identifikačnej otázke boli respondenti dotazovaní na 

ich mesačný príjem, výsledky sú znázornené na obrázku 4.4. Môžeme vidieť, že najväčšia 

zastúpená skupina (24%) zarába viac ako 1000€(27000Kč). Najmenšia skupina (15%) 

boli respondenti s platom 300€-600€(7000Kč-15000Kč). 

 

Obrázok 4.3 – Sociálny status (zdroj: vlastné spracovanie) 

Obrázok 4.4 – Mesačný príjem (zdroj: vlastné spracovanie) 
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5 Analýza vplyvu zeleného marketingu na správanie 

spotrebiteľa v McDonalds 

Nasledujúca kapitola predstavuje výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na 

vplyv zeleného marketingu na správanie spotrebiteľa v McDonalds. Prostredníctvom 

dotazníkového šetrenia boli nazbierané potrebné dáta, ktoré sú v tejto kapitole 

analyzované, okomentované a graficky znázornené. 

5.1 Pojem zelený marketing 

Prvá dotazníková otázka zisťovala, či sa už respondenti stretli s pojmom zelený 

marketing. Graf 5.1 zobrazuje, že s daným pojmom sa stretlo len 39% respondentov a až 

61% o tomto pojme ešte nepočula. 

 

Na prvú otázku hneď nadväzuje aj druhá otázka, ktorá bola avšak nepovinná 

a pýta sa len respondentov, ktorí odpovedali na predošlú otázku „áno“. Zisťuje, kde sa 

respondenti s pojmom zelený marketing stretli. Konkrétne výsledky sú zobrazené na 

grafe 5.2. V tejto otázke mohli respondenti určiť aj viac možností a ak im žiadna nesedela, 

mali možnosť napísať vlastnú. Najčastejšia odpoveď bola možnosť stretnutia sa 

s pojmom práve na internete, uviedlo to až 112 respondentov. 41 respondentov sa s týmto 

pojmom stretlo v škole a 12 respondentov poznajú tento pojem od kamarátov. Posledná 

pevne daná možnosť bola kniha a časopis, kde sa práve takouto formou s pojmom stretlo 

Obrázok 5.1 – Prvá otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 
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22 respondentov. Voľnú odpoveď využilo 11 respondentov a spomenuli tam možnosti 

ako napr. reklama, alebo televíziu. 

 

Tretia otázka sa pýtala na to, čo si respondenti predstavia pod pojmom zelený 

marketing. Boli v nej uvedené štyri fixné odpovede, z ktorých si mohli vybrať, alebo bola 

taktiež ako v predošlej, otázke uvedená úniková možnosť napísať vlastnú odpoveď. 

Najpočetnejšia bola odpoveď, že zelený marketing znamená propagáciu ekologicky 

šetrných výrobkov, ktorú uviedlo až 142 (46%) respondentov. Na možnosť, že je to 

marketing/reklama s pozitívnym dopadom na životné prostredie odpovedalo 124 (40%) 

respondentov. Predaj biopotravín zakliklo 20 (6%) respondentov a 15 (4%) si myslí, že 

je to marketing/reklama spojená so zelenou farbou. Na grafe 5.3 sú všetky tieto hodnoty 

Obrázok 5.2 – Druhá otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 

Obrázok 5.3 – Tretia otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 



42 

uvedené a spolu s nimi tam je ešte vyzdvihnutá odpoveď jedného respondenta a odpovede 

ďalších štyroch sú zahrnuté v možnosti „iné“. 

5.2 Ekologický život 

V štvrtej dotazníkovej otázke bolo zisťované, či sa respondenti snažia žiť viac 

ekologicky. Otázka bola uzavretá a dostupné boli štyri odpovede, z ktorých bolo možné 

vybrať. Najviac respondentov odpovedalo na možnosť „občas sa snažím“ a to až 133 

(43%). O trochu menej respondentov, konkrétne 116 (38%) v tom malo jasno 

a odpovedali „áno“. „Vôbec to nerieši“ až 31 (11%) respondentov a 26 (8%) sa nesnaží 

žiť viac ekologicky, ale chceli by. Výsledky sú uvedené na grafe 5.4. 

 

Čím sú charakteristické ekologické produkty sa zaoberala piata otázka. Zase boli 

dostupné štyri fixné odpovede a jedna úniková, do ktorej si každý respondent mohol 

napísať, čo chce. Všetky dáta sú uvedené na grafe 5.5.  V odpovediach rezonovala 

odpoveď „vyššou cenou“, ktorú uviedlo až 157 respondentov. Odpoveď „označením bio“ 

zakliklo 102 respondentov. Pod hranicou sto boli odpovede „vyššou kvalitou“ (89 

respondentov) a „produkované domácimi dodávateľmi“ (73 respondentov). Únikovú 

odpoveď využilo 18 respondentov a uvádzali tam, že ekologické produkty sú 

charakteristické napr. značkou, vyrobené bez použitia chemikálií, alebo netestované na 

zvieratách.  

Obrázok 5.4 – Štvrtá otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 
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5.3 Stravovanie a pohľad na McDonalds 

Šiestou otázkou sa dotazník začal venovať McDonalds a pýtal sa, ako často sa 

v ňom respondenti stravujú. Graf 5.6 zobrazuje, že McDonalds nenavštevuje až 10% 

respondentov a zase na porovnanie, každý deň tam chodí 3% respondentov. 

Najpočetnejšia odpoveď bola „1x mesačne“ a uviedlo ju 34% respondentov. 1krát za pol 

roka sa tam stravuje 25% respondentov, 1krát týždenne 15% a 8% 1krát za rok. Vlastnú 

možnosť uviedlo 5% respondentov a nachádzali sa tam odpovede ako napr. 3krát 

týždenne, keď je výnimočná príležitosť, alebo len keď nie je iná možnosť. 

 

Obrázok 5.5 – Piata otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 

Obrázok 5.6 – Šiesta otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Siedma otázka zisťuje, či sa respondenti niekedy zamýšľali nad tým, odkiaľ 

pochádzajú suroviny v McDonalds. Bola to uzavretá otázka, ako sa dá vidieť na grafe 5.7, 

len na odpoveď áno, alebo nie. Odpovede boli tesné, lebo 163 (53%) respondentov 

odpovedalo áno a 143 (47%) odpovedalo nie.  

  

Otázka číslo osem sa zaoberala cenami v McDonalds a ako ich respondenti 

vnímajú. Bolo daných päť fixných odpovedí, ktoré je vidieť na grafe 5.8. Až 163 (53%) 

respondentov odpovedalo, že ceny sú primerané a zároveň iba jeden (1%) respondent 

odpovedal, že sú ceny moc drahé. Druhú najpočetnejšiu odpoveď „nadpriemerné ceny“ 

uviedlo 113 (37%) respondentov, zatiaľ čo „podpriemerné ceny“ uviedlo len 21 (7%) 

respondentov. Našli sa ja takí respondenti, ktorým to je jedno a na veľkosti cien im 

nezáleží (8 respondentov/2% respondentov). 

Obrázok 5.7 – Siedma otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 

Obrázok 5.8 – Ôsma otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Akú formu nákupu respondenti v McDonalds preferujú zisťovala deviata otázka 

a znázornené to je na grafe 5.9. Boli ponúknuté tri možnosti, z ktorých sa dalo vybrať. 

Najviac preferovaný spôsob je zatiaľ osobne v reštaurácií a to uviedlo až 172 (56%) 

respondentov. Možnosť McDrive využíva 106 (35%) respondentov a ako posledná 

možnosť bola online s doručením až domov a k tej sa priklonilo 28 (9%) respondentov. 

 

Posledná uzavretá otázka bola desiata. Bolo tam uvedené tvrdenie spoločnosti 

McDonalds, že do roku 2030 plánuje minimalizovať všetky nepriaznivé vplyvy na 

životné prostredie. Na základe tohto tvrdenia mali respondenti uviesť, či sa potom zvýši 

ich záujem o produkty spoločnosti. Viac ako polovica a to až 207 (68%) uviedlo odpoveď 

„nie“. Zvyšných 99 (32%) uviedli možnosť „áno“. Konkrétne zobrazenie je uvedené 

v grafe 5.10. 

 

Obrázok 5.9 – Deviata otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 

Obrázok 5.10 – Desiata otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 
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5.4 Výroková škála 

V jedenástej otázke bola využitá škálová forma otázky, kde mali respondenti 

odpovedať na 21 výrokov, či s nimi súhlasia, alebo nie. Keďže počet daných výrokov 

prekračuje hodnotu 20, nebolo možné vytvoriť prehľadný graf, takže bola využitá 

jednoduchá tabuľka v exceli, kde je znázornený počet jednotlivých odpovedí ku každému 

výroku. Tieto výroky slúžili na priblíženie určitých názorov respondentov na hlbšie 

analyzovanie problematiky zeleného marketingu a ekológie. Na obrázku 5.11 sú 

vyznačené dve hodnoty a to pri výroku, kde najviac ľudí odpovedalo „úplne súhlasím“ 

a aj „úplne nesúhlasím“. Najviac respondentov súhlasilo s výrokom (195), že správať sa 

šetrne naša planéta čím ďalej,  tým viac potrebuje. Úplný nesúhlas (116) vyjadrili zase 

k tvrdeniu, že dať si „mekáč“ ťa nepresvedčia papierové kupóny. Dva z týchto výrokov 

boli využité aj pri tvorbe hypotéz. 

 

5.5 Vyhodnotenie hypotéz 

Hypotéza H1: Zdravý priemer stravovania v McDonalds je 1x za mesiac. 

Prvá hypotéza bola vytvorená na základe otázky, ktorá zisťovala ako často sa 

ľudia v McDonalds stravujú. Podľa odpovedí uvedených v tabuľke 5.1 bola táto hypotéza 

ZAMIETNUTÁ, lebo len 24 respondentov z celkového počtu 306 odpovedalo práve 

odpoveďou 1x mesačne, čo je len 7,8%. Najväčšiu početnosť odpovedí mala odpoveď 1x 

za pol roka a to konkrétne 34%. 

 

 

Obrázok 5.11 – Jedenásta otázka (zdroj: vlastné spracovanie) 
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Tabuľka 5.1 – H1 (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Hypotéza H2: Ženy majú väčší cit pre ochranu prírody oproti mužom, ktorým je to viac-

menej jedno. 

V nadväznosti na otázku, či sa respondenti v danom výskumnom súbore snažia 

žiť viac ekologicky bola formulovaná hypotéza, či sa ženy a muži v tejto otázke líšia. 

Zároveň sa predpokladalo, že ženy sa oproti mužom budú viac zaujímať o ekologický 

spôsob života. Tento predpoklad sa overoval Chí-kvadrát komparačným testom, ktorý 

slúži na komparáciu dvoch kategorických premenných. Na základe jeho výsledku v 

tabuľke ?, sa potvrdil štatisticky významný rozdiel na hladine p<0,05 medzi sledovanými 

skupinami. Na základe rozdielu v skutočných a očakávaných početnostiach odpovedí na 

otázku je zrejmé, že tento rozdiel vyšiel v prospech žien, ktoré sa viac snažia žiť 

ekologicky. Na základe týchto výsledkov sa stanovená hypotéza POTVRDILA. 

 Snažíte sa žiť viac ekologicky?  

Pohlavie áno občas sa snažím nie, ale chcel/a by som vôbec to neriešim Spolu 

žena  74  75  13  11  173  

muž  42  58  13  20  133  

Spolu  116  133  26  31  306  

 χ² Chí kvadrát test 

  Hodnota df p 

χ²  8.53  3 0.036 

Tabuľka 5.2 – H2 (zdroj: vlastné spracovanie) 

 

Ako často sa stravujete v McDonald’s? Početnosť % z Celku Kumulatívne % 

1x mesačne  24  7.8 %  7.8 %  

1x za rok  77  25.1 %  32.9 %  

1x za pol roka  104  34 %  66.9 %  

1x týždenne  46  15 %  81.9 %  

Každý deň  9  2.9 %  84.8 %  

Nestravujem sa  30  9.8 %  94.6 %  

Iné   16  5.4 %  100 %  
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Hypotéza H3: Čím je človek starší, tým väčší má problém s využívaním aplikácie 

McDonald’s. 

V súvislosti s výrokom zobrazeným na obr. 5.12 bola stanovená súvisiaca 

hypotéza, či s rastúcim vekom stúpa záujem o papierové zľavové kupóny. Na základe 

výsledkov Chí-kvadrát testu uvedených v tabuľke 5.3, ktorý slúži na zistenie rozdielov 

medzi skutočnými a očakávanými početnosťami v kategorických premenných, je zrejmé, 

že štatisticky významný rozdiel medzi skupinami nie je. Hodnota signifikancie p je väčšia 

ako 0,05, preto sa hypotéza ZAMIETA. Medzi respondentmi v rôznych vekových 

skupinách nie je významný rozdiel v záujme o papierové zľavové kupóny.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 Papierové knižky s kupónmi ma vždy viac donútili si ten 

„mekáč“ dať 
 

Vekové kategórie 1 2 3 4 5 Spolu 

36-45  4  4  8  6  12  34  

19-25  23  26  17  22  49  137  

26-35  9  8  6  6  24  53  

15-18  8  4  4  10  13  39  

46-55  2  2  4  1  7  16  

menej ako 15  2  2  4  5  8  21  

56 a viac  1  1  1  0  6  6  

Spolu  49  47  44  50  116  306  

 χ² Chí-kvadrát test 

  Hodnota df p 

χ²  17.7  28 0.933  

Obrázok 5.12 – Piaty výrok (zdroj: vlastné spracovanie) 

Tabuľka 5.3 – H3 

(zdroj: vlastné spracovanie) 
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Hypotéza H4: V dnešnej dobe je trend byť „ECO“ dosť ovplyvňovaný najmä v školách 

medzi študentami. 

Hypotéza, ktorá zisťovala rozdiel na základe sociálneho statusu v odpovediach na 

otázku do akej miery sa respondenti stotožňujú s výrokom ohľadom aktuálneho „ECO“ 

trendu bola overovaná testom vhodným pre komparáciu dvoch kategorických 

premenných, teda Chí-kvadrát testom. Test poukázal na štatisticky významný rozdiel 

medzi skupinami na hladine štatistickej významnosti p< 0,05. Na základe početností 

odpovedí v tabuľke 5.4 je zrejmé, že rozdiel sa potvrdil v prospech študentov, aj keď 

museli byť odstránené málopočetné skupiny (dôchodcovia, materská dovolenka, atď.), 

aby boli výsledky relevantnejšie. Takže sa dá tvrdiť, že v dnešnej dobe je trend byť 

„ECO“ preferovaný najmä študentami, a preto sa hypotéza POTVRDZUJE.  

Tabuľka 5.4 – H4 (zdroj: vlastné spracovanie) 

 V dnešnej dobe byť „ECO“ je čisto iba trend  

Sociálny status 1 2 3 4 5 Spolu 

nezamestnaný  3  1  3  3  0  10  

študent  23  37  28  43  22  153  

zamestnaný  31  29  16  16  13  105  

živnostník  4  9  7  2  1  23  

Spolu  61  76  54  64  36  291  

 χ² Chí-kvadrát test 

  Hodnota df p 

χ²  22.5  12 0.032  

 

Hypotéza H5: Keď máš niečo rád, je ti jedno odkiaľ to pochádza a z čoho sa to skladá, 

proste sa prídeš najesť a vychutnať si to. 

 

Predpoklad, ktorý sleduje existenciu rozdielu v názoroch na to, či je McDonalds 

šetrný k prírode, medzi ľuďmi, ktorý sa zamýšľajú resp. nezamýšľajú nad zložením jeho 

výrobkov. Posledná hypotéza sa zaoberala názorom, že keď má zákazník jedlo v 

„mekáči“ rád, príde sa tam  najesť bez ohľadu na to, čo si o ňom myslí. Na analýzu bola 

vybratá otázka, či sa zákazníci niekedy zamýšľali nad tým, odkiaľ suroviny pochádzajú 

a výrok z batérie, ktorý tvrdí, že je zákazníkovi jedno, či je McDonalds šetrný k prírode 
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a aj tak sa tam príde najesť. Rovnako, ako v predchádzajúcich hypotézach sa overovalo 

pomocou Chí-kvadrát testu. Na základe jeho výsledku v tabuľke 5.5 je vidieť, že existuje 

štatisticky významný rozdiel medzi týmito skupinami na hladine štatistickej významnosti 

p<0,001. Na základe početností je zrejmé, že tí ktorí sa zamýšľali nad zložením výrobkov 

sa viac stotožňovali aj s názorom, že im je jedno či je McDonalds šetrný k prírode a aj 

tak ho budú navštevovať. A naopak, respondenti ktorí sa nezamýšľali nad zložením 

výrobkov uvádzali, že im nie je jedno postoj reštaurácie k šetrnosti voči prírode. Takže 

v závere sa hypotéza POTVRDILA. 

 Je mi jedno, či je „mekáč“ šetrný k prírode, 

alebo nie, aj tak tam budem chodiť 
 

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, 

odkiaľ prišli suroviny, z ktorých sa 

robí jedlo v McDonald’s? 

1 2 3 4 5 Spolu 

Nie  45  25  39  18  16  143  

Áno  15  22  43  51  32  163  

Spolu  60  47  82  69  48  306  

χ² Chí-kvadrát test 

  Hodnota df p 

χ²  35.3       4               < .001  

Tabuľka 5.5 – H5 (zdroj: vlastné spracovanie) 
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6 Návrhy a odporúčania 

Vykonávaný výskum mal za cieľ analyzovať správanie spotrebiteľa v McDonalds 

a zistiť, či má na to nejaký vplyv práve zelený marketing. Na základe získaných 

výsledkov budú v tejto kapitole predstavené návrhy a odporúčania, ktorými sa môže 

spoločnosť McDonalds nechať inšpirovať a prilákať si tak viac potencionálnych 

zákazníkov. 

Na vytvorenie tejto kapitoly bola využitá práve posledná dobrovoľná dotazníková 

otázka, kde mohli respondenti vyjadriť svoj názor k celkovej téme. Vyjadrilo sa 25 

respondentov a aj napriek obšírnosti ich odpovedí, zhodli sa v podstate všetci na tom 

istom.  

Zelená stránka McDonalds je nedokončená a ešte v svojej podstate nezrelá na 

celosvetový trh. Koncept má dobrý, ale keď chcú vytvoriť zelený imidž, nestačia na to 

malé zmeny. Jedným z najviac spomínaným problémom boli papierové slamky. Veľká 

nedomyslená vec, ktorá po zavedení na trh planétu rozhodne nezachráni, obzvlášť keď je 

viečko na nápoji stále plastové a ešte je slamka aj nadmieru nepraktická, keďže v nápoji 

sa po chvíli rozmočí. Ďalším problémom sú už spomenuté plastové viečka na nápojoch 

a šalátoch, ktoré novodobému zelenému imidžu rozhodne neprospievajú. Jeden 

z návrhov na tento problém by mohli byť zálohovateľné poháre aj slamky, pričom po ich 

vrátení zákazník dostane zálohu naspäť a nerobil by sa zbytočný odpad, alebo konkrétne 

keď niekto chce slamku, nech si ju donesie sám. Zbytočné plastové časti sú aj omáčky. 

Omáčiek sa v spoločnosti spotrebuje na kvantá a určite by nebolo až také zložité tieto 

plastové obaly vymeniť za papierové, alebo sprístupniť samo obsluhovanie, kde by si 

omáčku každý strekol sám rovno do objednávky. Problém plastového príboru je taktiež 

známy medzi zákazníkmi McDonalds. Málokto povie, že drevený príbor bol dobrý nápad, 

lebo má práve z príboru v ústach infekciu, alebo podráždený jazyk. Toto by sa určite tiež 

dalo vyriešiť zálohovateľnými príbormi, ale je zrejmé, že McDonalds nie je určený na 

jedenie príborom, takže úplne bez príborov by sa chod reštaurácie určite zaobišiel. Ako 

ďalšia nová možnosť by mohlo byť zavedenie vlastných krabičiek, kedy by človek dostal 

svoje jedlo do svojej krabičky a nepoužívalo by sa zbytočne toľko papierových obalov, 

ktoré sa aj tak napriek svojej mastnote nedajú poriadne zrecyklovať.  

Samotná spoločnosť tvrdí, že do roku 2030 by chcela spraviť pre svoj zelený 

imidž všetko, aby sa navždy zbavila svojej nálepky a mohlo sa o nej vravieť ako 
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o spoločnosti priateľskej k prírode. Nikdy sa nedá vyhovieť každému, avšak menšími 

doladeniami celého zeleného konceptu spoločnosti je dosť možné, že sa im tento cieľ 

podarí a budú prosperovať a môcť rovnako konkurovať iným zeleným spoločnostiam.   
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7 Záver 

Cieľom bakalárskej práce bolo zistiť, či má na správanie zákazníka v McDonalds 

nejaký vplyv zelený marketing a taktiež, či je vďaka tomuto vplyvu podmienená jeho 

návštevnosť. Za týmto účelom bolo realizované dotazníkové šetrenie. Dotazník mal zistiť 

znalosť respondentov o zelenom marketingu, ich prístup k ekologickému životu, ako 

vnímajú spoločnosť McDonalds a na záver mohli uviesť svoje poznámky a dotazy 

k celkovému prístupu spoločnosti k ekológií, ktoré boli využité v časti „Návrhy 

a odporúčania“.  

V úvodnej časti práce boli vysvetlené teoretické východiská správania 

spotrebiteľa, zeleného marketingu a opísaný nákupný rozhodovací proces. Ďalej bola 

predstavená spoločnosť McDonalds a bol prevedený rozbor jej prostredia. Keďže všade 

na svete sa môžu vyskytovať drobné rozdiely v jednotlivých pobočkách a ich princípe 

fungovania, boli stručne predstavené práve McDonalds Slovensko a Česká republika, 

keďže z týchto krajín pochádzajú dotazovaní respondenti.  

Nasledujúce kapitoly sa zaoberali metodikou zhromažďovania dát a analýzou 

výsledkov dotazníku pomocou vytvorených hypotéz. Na dotazníkové šetrenie bola 

využitá online platforma vyplnto.cz a konečné dáta boli následne vyhodnocované 

v SPSS. Dotazník vyplnilo celkovo 306 respondentov. Na základe piatich vytvorených 

hypotéz, z ktorých sa tri potvrdili a zvyšné dve zamietli, sa dá povedať, že zelený 

marketing a ekologický prístup k životu vnímajú viac ženy ako muži. Celková 

problematika šetrného prístupu k prírode je vnímaná ako trend, hlavne u mladších 

vekových kategóriách a v neposlednej rade sa zistilo, že pokiaľ ľuďom jedlo 

z McDonalds chutí, budú ho navštevovať aj keby vedeli, že spoločnosť absolútne nedbá 

na životné prostredie. Dokonca je v malom množstve z odpovedí badateľné, že na 

niektorých ľudí má zavádzanie ekologických praktík negatívny vplyv a skôr ich to od 

návštevy McDonalds odrádza. 

Konečná časť obsahuje návrhy a odporúčania autora na základe poznámok 

a dotazov respondentov, ktorí sa samovoľne vyjadrili na konci dotazníku. Týmto 

spôsobom by sa spoločnosť McDonalds mohla poučiť zo zbytočných chýb v snahe 

o zelenší imidž. Taktiež by mohla nakopnúť záujem o problematiku ekologického života 

a spolu s budovaním ekologicky známej značky bez zbytočných krokov, si rozšíriť obzor 

potencionálnych zákazníkov.  
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