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ABSTRAKT 

Předkládaná dizertační práce se zabývá problematikou národní image a jejího vlivu na 

zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských výrobců na domácím trhu s vínem. 

Zákazníky v současné době ovlivňuje mnoho faktorů, které se společnosti snaží využít 

k získání konkurenční výhody a upevnit tak svoji konkurenční pozici na trhu.  

 

Celá práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována vymezení hlavního 

cíle dizertační práce, dále dílčích cílů, prostřednictvím kterých bude hlavního cíle 

dosaženo. Dále jsou definovány výzkumné předpoklady, které jsou statisticky 

ověřovány na základě stanovených hypotéz, a v závěru jsou definované metody, které 

povedou k naplnění hlavního cíle práce. Ty kombinují několik přístupů, aby bylo 

dosaženo co nejpřesnějších výsledků. 

 

Druhá část shrnuje současný pohled odborné literatury na řešenou problematiku. Ten je 

rozčleněn do tří dílčích celků, přičemž první celek je věnován definici, formování a 

měření národní image. Druhý celek se zabývá spotřebním chováním, modely 

spotřebního chování dle tradičního a moderního pojetí i s využitím on-line médií pro 

ovlivňování zákazníkových postojů. Třetí celek popisuje koncepty 

konkurenceschopnosti, které jsou v literatuře dostupné. 

 

Třetí část práce je výzkumnou částí. Výzkum je prováděn v oblasti zákazníka, výrobců 

a externích organizací, které se podílejí na zlepšování povědomí tuzemských produktů 

vinařského průmyslu na domácím trhu. U každé z oblastí jsou v závěru vytyčeny 

nejdůležitější výsledky, na něž pak navazuje tvorba konceptu konkurenceschopnosti 

využitelná ve vinařském průmyslu a tvorba modelů fungování komunikace zohledňující 

specifika trhu s vínem. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Efekt země původu, národní image, konkurenceschopnost, spotřební chování, zákazník, 

vinařský průmysl. 

  



 

 

ABSTRACT 

The presented dissertation thesis deals with the issue of national image and its influence 

on increasing of competitiveness of domestic producers in the domestic wine market. 

Customers are currently affected by many factors that companies try to use to gain their 

competitive advantage and strengthen their competitive position in the market. 

 

The thesis is divided into three main parts. The first part defines the main objectives of 

the thesis, as well as the milestones, through which the main objective is accomplished. 

Furthermore, the research assumptions, which are verified on the basis of statistical 

hypotheses, are defined here and in the end, the research methods that will lead to the 

fulfilment of the main goal of this work are defined. This work combines several 

approaches to achieve the most accurate results. 

 

The second part summarizes the current literature point of view on the main topics of 

the work. It is divided into three sub-units, the first unit focuses on the definition, 

measurement and shaping of the national image. The second sub-unit deals with 

consumer behaviour, models of consumer behaviour according to the traditional and the 

modern concept and using online media to influence customer attitudes. The third sub-

unit describes the concepts of competitiveness which are available in the literature. 

 

The third part is the research part. The research is carried out in the area of customers, 

producers and external organizations that are involved in raising awareness of domestic 

products of the wine industry on the domestic market. For each of the areas the key 

findings are set out at the conclusion, which are then followed by the creation of the 

concept of competitiveness usable in the wine industry and the creation of functioning 

communication models tailored to the specifics of the wine market. 

 

KEY WORDS 

Country-of-origin effect, national image, competitiveness, customer behaviour, 

customer, wine industry. 
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ÚVOD 

„Image země či národa ovlivňuje hodnocení produktů, představy o lidech i životě 

v jednotlivých zemích. Všichni víme, že „Made in Germany“ nebo „Made in Japan“ 

znamená pro spotřebitele jinou kvalitu než „Made in China“ či „Made in Zimbabwe“.“ 

(Mikeš, Vysekalová, 2009, str. 156) 

 

Jednou z charakteristik globalizace je šíření místních výrobků a služeb. To je důvod, 

proč by každý stát měl vytvořit atraktivní image, vybudovat povědomí o značce státu. 

Jednotná image státu podporovaná místními institucemi (vládou nebo neziskovými 

organizacemi), místními podnikateli a obyvateli pomáhá přilákat velké množství 

subjektů působících na trhu, aby v zemi investovali, navštívili ji a napomohli tak k 

jejímu rozvoji.  

 

Pro Českou republiku to znamená se na chvíli zastavit a přemýšlet, kdo vlastně je, 

čeho si cení, jak je vnímána a kam chce dojít. To znamená vytvořit jednotnou image, 

která může pomoci českým výrobkům, aby se lépe prosadily v oblasti obchodu a uspěly 

v mezinárodní konkurenci. Za tímto účelem v České republice působí několik 

organizací, jejichž úsilí je směřováno na prosazování České republiky a jejích produktů, 

investičních příležitostí a turistických zajímavostí. Jejich hlavním cílem by mělo být to, 

aby se značka "Made in Czech Republic " stala schopnou konkurovat na mezinárodních 

trzích. 

 

Podniky při vstupu na zahraniční, případně mezinárodní trhy využívají nepřeberné 

množství marketingových nástrojů proto, aby vylepšily svoji pozici a zaručily si úspěch. 

Položme si otázku: Proč by stát nemohl přispívat významnou měrou k tomu, aby 

produkty na jeho území vyrobené měly nejen na mezinárodním ale i domácím poli, tedy 

u domácích i zahraničních spotřebitelů lepší renomé? Vybudování dobrého jména státu 

pomůže nejen národním producentům, ale také samotnému státu – přiláká své 

„zákazníky“ – turisty, investory, zahraniční média a širokou veřejnost. Všechny tyto 

aspekty pak budou pozitivně ovlivňovat národní makroekonomické ukazatele.  
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Je tedy nezbytně nutné, aby podniky ve svém jednání tyto aspekty zohlednily. To, co 

může být snadno použitelné na trhu domácím, v zahraničním konkurenčním prostředí 

již výhodou být nemusí. Nízká konkurenceschopnost produktů dané země pak nemusí 

vycházet jen z atributů produktu. Na konkurenceschopnost produktu působí i řada vlivů, 

které nejsou plně v kompetenci firmy, která produkt vyrábí. Může se jednat právě o 

působení efektu země původu – tedy vlivu národní image země původu produktu; dále o 

vlivu spotřebitelského etnocentrismu – neboli postojům spotřebitele vůči 

domácí/zahraniční produkci, které mohou být ovlivněny nejen spotřebitelovou mírou 

vlastenectví, ale také např. historickým kontextem. 

 

Proto je nezbytné věnovat těmto aspektům náležitou pozornost a naučit se využívat 

potenciálu, který jejich použití nabízí, ve prospěch národních produktů jako produktů 

konkurenceschopným nejen na domácím, ale i na zahraničním trhu.   
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1 ZAMĚŘENÍ A CÍLE DIZERTAČNÍ PRÁCE  

Disertační práce se zaměřuje na využití efektu země původu při posilování pozice 

podniku v konkurenčním prostředí domácího trhu.  

 

1.1 Vymezení cíl ů dizerta ční práce 

Prvek národní image se v chování zákazníků projevuje tak, že odlišně hodnotí stejné 

produkty, které pochází z různých zemí, dochází k prosazení tzv. efektu země původu. 

Toto odlišné hodnocení pak představuje důležitý faktor, který je nutné zohlednit při 

budování konkurenční pozice a konkurenčních výhod podniku na trhu.  

 

Hlavním cílem dizertační práce je vymezení konceptu1 využití vlivu efektu země 

původu u produktové kategorie moravských vín na jejich konkurenceschopnost na 

domácím trhu. 

 

1.1.1 Dílčí cíle dizerta ční práce 

Výzkumná část práce bude zaměřena na naplnění dílčích cílů, které povedou k dosažení 

hlavního cíle práce. Dílčí cíle zohledňují různé oblasti, které mají vliv na zlepšování 

národní image České republiky u českých spotřebitelů a zároveň se podílí na budování 

konkurenceschopnosti českých výrobců na domácím trhu. Tyto cíle jsou: 

                                                 
1 Oxfordský slovník nabízí celkem 4 definice konceptu, z nichž právě tyto dvě vystihují 

podstatu konceptu tak, jak ho chápe tato dizertační práce (Oxford Dictionaries, © 2016): 

- plán nebo záměr; 

- nápad nebo vynález, který pomůže lépe prodat nebo propagovat komoditu 

 

Ve slovníku cizích slov se pak objevují obdobné definice (slovník cizích slov, © 2005-

2016): 

- první návrh textu, přibližné vypracování textu, náčrt; 

- koncepce, pojetí, pojem 
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- Formulace charakteristických rysů chování zákazníků ve vinařském průmyslu ve 

vztahu k využití prvku národní image pro budování konkurenční pozice. 

- Vymezení postojů výrobců a dalších organizací působících na trhu s vínem vůči 

faktorům ovlivňujícím jejich konkurenceschopnost na tomto trhu. 

- Vymezení možnosti využití vinařské turistiky pro zvyšování povědomí o 

tuzemských produktech s důrazem na zlepšení konkurenceschopnosti podniků na 

domácím trhu. 

- Navržení konceptu, který povede ke zvýšení konkurenceschopnosti moravských vín 

s ohledem na využívání efektu země původu. 

- Navržení možnosti využití komunikačních aktivit zohledňujících specifika 

vinařského průmyslu pro výrobce a externí organizace jako nástroje pro zvyšování 

konkurenceschopnosti moravských vín za účelem zlepšení konkurenční pozice 

tuzemských výrobců. 

 

1.2 Formulace výzkumných otázek a výzkumných p ředpoklad ů 

dizerta ční práce 

Po stanovení cílů bylo nutné vymezit také výzkumné otázky a výzkumné předpoklady, 

které budou v rámci řešení dizertační práce ověřovány pomocí stanovených hypotéz pro 

jednotlivé oblasti. Jejich formulace byla zvolena s ohledem na splnění cílů dizertační 

práce, po podrobném rozboru teoretických východisek a sekundárních dat. 

 

Výzkumné předpoklady: 

P1: Zákazníci vnímají zemi původu vína jako faktor ovlivňující jejich nákupní 

rozhodnutí. 

P2: Zákazníci rozlišují při rozhodování o koupi vína mezi vybranými atributy 

charakterizujícími víno. 

P3: Existuje vzájemná závislost mezi šířením povědomí o značce moravských vín 

prostřednictvím Vinařského fondu a zákazníkovou preferencí vín vyrobených v České 

republice. 

P4: Výrobci musí při budování konkurenceschopnosti zohledňovat externí faktory, 

které ze své povahy nejsou výrobcem ovlivnitelné. 
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Výzkumné otázky: 

VO1: Je prvek národní image (efekt země původu) využíván v komunikaci s domácími 

zákazníky v podmínkách ČR při budování konkurenční pozice? 

VO2: Je možné pozitivně ovlivnit zákazníkovo nákupní chování prostřednictvím 

působení efektu země původu? 

VO3: Je možné aplikovat poznatky z vinařského průmyslu na jiné produktové kategorie 

(především z potravinářského průmyslu)? 

 

1.3 Plán výzkumu 

Na obrázku číslo 1 je naznačeno schéma metodického přístupu k práci. Celému 

výzkumu předchází studium odborných teoretických pramenů, na jejichž základě jsou 

postaveny další kroky výzkumného procesu.  

 

V rámci výzkumu budou kombinovány různé metody a přístupy a to jak z oblasti 

kvalitativního, tak kvantitativního výzkumu. Tento postup je nezbytný k získání 

výchozích předpokladů výzkumu, následné ověření výzkumných otázek a hypotéz 

pomocí metod kvantitativního výzkumu a jejich následné detailní zpřesnění. 

 

Ve vztahu ke zkoumání zákazníkových postojů bude nejdříve proveden výzkum 

pomocí metod focus group, který vymezí základní předpoklady celé problematiky. 

Následně proběhne dotazníkové šetření, jehož cílem bude zjištění zákazníkových 

postojů vůči moravským vínům a to z pohledu spotřebitelského chování. Tyto výzkumy 

budou doplněny pozorováním v oblasti zákazníka na základě předem stanovených 

kritérií. Výsledky pak budou reflektovat spotřebitelské chování a preference ve 

zkoumané oblasti. 

Druhou skupinou, na kterou bude výzkum zaměřen, budou výrobci vína. Výzkum 

přímo v podnicích bude probíhat na základě výsledků spotřebitelského chování a to 

pomocí metody „Case study“. Výsledky budou získány pomocí metody řízeného 

rozhovoru s odpovědnými osobami v podniku, dále pomocí analýzy vybraných 

dokumentů a na základě pozorování uvnitř firmy (opět dle stanovených kritérií). 

Výzkum bude směřovat k určení výstupu za producenty vína. 
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Poslední zkoumanou oblastí budou organizace a instituce podílející se na jednotné 

propagaci a podpoře vinařů v České republice. V této oblasti bude výzkum proveden 

pomocí metody pozorování, analýzy materiálů a bude směřovat k jednotnému výstupu 

charakterizujícím přístup těchto institucí. Primárním zdrojem informací o této oblasti 

budou data Vinařského fondu České republiky a portál wineofczechrepublic.cz. 

 

 
*Zkratky: D – dotazování, FG – Focus Group, O – pozorování, R – rozhovory, AM – analýza materiálů, 
Z – zákazník, V – výrobce, EO – externí organizace 

Zdroj: Vlastní výsledky 
Obrázek 1 Schéma metodického přístupu k práci 
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1.4 Vymezení základních charakteristik vina řského pr ůmyslu 

Činnost vinařství a vinohradnictví je upravena Zákonem č. 321/2004 Sb., o 

vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (ZVV). Tento 

zákon definuje pojem pěstitel, což je osoba, která provozuje vinohradnictví na vinici, 

dále vinohradnictví  jako „pěstitelem provozovanou výsadbu a pěstování révy na vinici 

za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů, sklizeň vinných hroznů 

nebo révových roubů, výsadbu a pěstování révy podnožové, za účelem produkce 

podnožových řízků a produkci révových sazenic“. Výrobce vína je  „fyzická nebo 

právnická osoba, která vyrábí nebo označuje produkt za účelem jeho uvádění do 

oběhu“. Prodejce vína je „fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo 

zprostředkovává produkt za účelem výkonu svého podnikání nebo k obchodním 

účelům“.  

 

Dle Situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství za rok 2015 činila plocha 

osázených vinic v ČR v roce 2014 17,6 tis. ha s počtem 18,5 tis. zaregistrovaných 

pěstitelů. V celosvětovém měřítku se tak ČR podílí 0,2 % na celkové osázené ploše 

vinic, která činí 7 554 milionu hektarů. Dle geografické polohy je Česká republika 

z pohledu vinařství dělena na dvě vinařské oblasti a to Vinařskou oblast Morava (jejíž 

produkce je předmětem práce), která svojí rozlohou zaujímá téměř celou plochu 

osázených vinic, a Vinařskou oblast Čechy tvořící pouhá 4 % plochy. 

 

Z této zprávy dále vyplývá, že produkce vína v roce 2014 byla ve výši cca 550 tis. 

hl/rok. Ve světě bylo dosaženo produkce 279 milionů hl vína. Česká produkce 

představovala 0,2 % celosvětové produkce, přičemž převažuje produkce bílých odrůd 

(80 %), červené odrůdy tvoří 20 % z celkového počtu zatříďovaného vína. V rámci EU 

bylo vyprodukováno ve sledovaném období 164 milionů hl vína (česká produkce tvořila 

0,33 % evropské produkce). Celosvětová spotřeba vín se na rok 2014 odhadovala ve 

výši 240 mil. hl vína, přičemž spotřeba v ČR činila 0,8 % (1 920 tis. hl vína).  

 

Dovoz vína do ČR byl ve výši 1 383 tis. hl a vývoz vína pak činil cca 170 tis. hl. Mezi 

největší dovozce do ČR se zařadilo Španělsko (33 %), Itálie (22 %) a Maďarsko (10 %), 

ostatní státy dovezly méně než 10 % vína.  
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Země vyvážející víno je pro potřeby této práce definována jako producent vína. Dle 

statistik Mezinárodní organizace pro révu a víno O.I.V. pro rok 2014 byla největším 

světovým producentem vína Francie se 46,7 mil. hl vína, druhá v pořadí je Itálie 

s 44,7 mil. hl a třetí Španělsko s 38,2 mil. hl vína. Tyto státy se z pohledu trhu s vínem 

řadí na tzv. „Starý kontinent“. Na „Novém kontinentu“ patří mezi největší producenty 

Spojené státy americké (4. místo, 22,3 mil. hl). (O.I.V. Statistical Report on World 

Vitiviniculture, 2015)  

 

V rámci podpory vinařského průmyslu vystupují na trhu také podpůrné vinařské 

instituce. V ČR je jedná především o: 

- Národní vinařské centrum – podílí se na propagaci českých a moravských vín, 

pořádá soutěž a degustační expozici Salon vín ČR, pořádá školení, semináře a 

vydává odborné publikace. Do jeho kompetencí spadá také správa webové 

prezentace www.wineofczechrepublic.cz. 

 

- Svaz vinařů ČR – jedná se o organizaci, která si klade za cíl hájit zájmy pěstitelů 

hroznů a výrobců vína v ČR i v zahraničí, podílí se na vytváření legislativních 

opatření vztahující se k ZVV a evropským směrnicím a nařízením, vydává časopis 

Vinařský obzor, členy jsou PO a FO a vinařské spolky sdružující drobné vinaře 

v obcích.  

 

- Vinařský fond – podporuje marketing vína, prodej produktů a ochranu vína podle 

zeměpisného původu, informuje veřejnost o vinohradnictví a vinařství, podporuje 

uchovávání a rozvoj vinařství a vinohradnictví jako součásti kulturního dědictví a 

v neposlední řadě podporuje rozvoj vinařské turistiky (Situační a výhledová zpráva, 

2015). 58,5 mil Kč – „Vína z Moravy, vína z Čech“, „Svatomartinské“, „Růžové 

CZ“ za 2014. 

 

- Ostatní instituce – mezi další instituce podílející se na podpoře a regulaci vinařství 

a vinohradnictví patří Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělská a potravinářská 

inspekce, Státní zemědělský a intervenční fond, Ústřední kontrolní a zkušební 

ústav zemědělský. 
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2 METODOLOGIE ZPRACOVÁNÍ DIZERTAČNÍ PRÁCE 

2.1 Zvolené metody pro zpracování diserta ční práce 

Jak uvádí Rugg a Petre (2007), výzkum lze dělit dle způsobu sběru informací na 

primární a sekundární výzkum, přičemž: 

- primární výzkum  je postaven na nalezení skutečností (dat), které z jiného 

výzkumu získat nemůžeme, základní podmínkou je to, že data musí být nová („new 

to everyone“);  

- sekundární výzkum se zabývá zpracováním a sekundárním využitím již 

zpracovaných dat („new to you“). 

 

Z toho dělení pak dále vychází i rozdělení dat použitých pro výzkum. Sekundární data 

jsou data, která vyplynula z již dříve provedeného výzkumu, provedeného jinou osobou 

a pro jiný účel než je účel našeho šetření (Yadin, 2002; Disman, 2002). Původní údaje, 

které musí být shromážděny přímo v terénu a vyhodnoceny pro specifický účel, se 

nazývají primární data a jsou získávány pomocí metod primárního výzkumu. 

 

Primární výzkum lze dělit na (Jupp, 2006; Yadin, 2002): 

- kvalitativní , který umožňuje poznat motivy chování lidí, pracuje s větší mírou 

nejistoty a je prováděn na malém vzorku respondentů, tento typ výzkumu se 

nesnaží data kvantifikovat a měřit  

- kvantitativní , který pracuje s rozsáhlejším souborem respondentů, jeho účelem je 

získat měřitelné údaje a pomocí statistických postupů se snaží standardizovat 

získané výsledky.  

Kvantitativní výzkum vyžaduje silnou standardizaci a tím pádem se vyznačuje vysokou 

reliabilitou a naopak nízkou validitou. V případě kvalitativního výzkumu je situace 

opačná a to díky téměř nemožnosti standardizovat výsledky kvalitativního výzkumu 

(Disman, 2002). 

 

Obecné teoretické vědní metody jsou všeobecně uznávané jako teoretické postupy 

vědecké práce (Široký a kol., 2011).  
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2.1.1 Indukce 

Indukce je zkoumání jednotlivé události (jevu, faktu), na jejímž základě je potom 

vyvozován obecný závěr. Znamená odvozování všeobecných tvrzení z empirického 

materiálu na základě mnoha poznatků o jednotlivostech. Indukce umožňuje formulaci 

obecnějších závěrů platných pro zkoumaný jev či objekt. (Široký a kol., 2011, s. 32). 

Indukce je dána schématem: Data: tvrzení => teorie (Hendl, 2005). 

 

Indukce je v práci použito pro zobecnění poznatků získaných z jednotlivých částí 

výzkumného šetření. 

 

2.1.2 Dedukce  

Dedukce je metoda, která umožňuje z obecného závěru vyvodit závěr méně obecný 

(nepochybný neboť vychází ze závěru nezpochybnitelného). Dedukce a výše zmíněná 

indukce spolu úzce souvisí, indukcí vyvodíme teoretické hypotézy, které lze pomocí 

dedukce v praxi ověřovat (Široký a kol., 2011, s. 32). Dedukce je dána schématem: 

Teorie => tvrzení: data (Hendl, 2005). 

 

Dedukce je v práci použito v první fázi pro stanovení cílů práce a hypotéz. Dedukce je 

také využita v podobě tzv. induktivně deduktivního přístupu a to při zobecnění poznatků 

získaných šetřením a při vytváření teoretického rámce pro využití efektu země původu 

pro zvyšování konkurenceschopnosti výrobků – ve smyslu zvyšování pravděpodobnosti 

koupě výrobku spotřebitelem. 

 

2.1.3 Analýza  

Analýza se zabývá zkoumaným jevem v té souvislosti, že ho rozkládá na jednotlivé 

dílčí složky, které jsou potom podrobeny dalšímu bádání. Analýza rozlišuje na objektu 

zkoumání jeho jednotlivé části nebo prvky, vyděluje podmínky vzniku, etapy vývoje 

jevu či objektu, odděluje podstatné od nepodstatného, směřuje od složitého k 

jednotlivému a od mnohosti k jednotě (Široký a kol., 2011; Hendl, 2005).  

 

Pomocí analýzy jsou v práci vysvětleny a interpretovány výsledky výzkumných šetření. 
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2.1.4 Syntéza  

Syntéza naopak spojuje jednotlivé části v jeden celek. Sledovány jsou podstatné 

souvislosti mezi jednotlivými složkami. Pomocí syntézy se formulují závěry na základě 

výchozích zjištění (Široký a kol., 2011; Hendl, 2005). Stejně tak jako indukce a dedukce 

spolu souvisely, tak i mezi analýzou a syntézou existuje úzký vztah.  

 

Syntéza v práci umožní sumarizovat výsledky získané napříč zkoumanými objekty a 

získat závěry z nich vyplývající. 

 

2.1.5 Abstrakce 

Další výzkumnou metodou je abstrakce, při níž se oddělují nepodstatné vlastnosti 

zkoumaného jevu od vlastností obecných a podstatných (Široký a kol., 2011, s. 32).  

 

Metoda abstrakce v práci umožňuje charakterizovat faktory, jež významným způsobem 

ovlivňují zkoumanou problematiku. 

 

2.1.6 Komparace  

Komparace umožňuje stanovit shody a rozdíly jevů či objektů. Při srovnávání se zjišťují 

shodné či rozdílné stránky různých předmětů, jevů, úkazů či ukazatelů. Srovnávací 

kritérium může být vymezeno věcně, prostorově nebo časově (Široký a kol., 2011, s. 32, 

33). V podstatě existuje dvojí způsob srovnávání: 

- srovnávání pojetí problémů, názorů, premis jako vytváření, ověřování či 

zdůvodňování vlastního stanoviska (postupu, úvah); 

- srovnávání jako nástroj měření, zjišťování, objektivizace a hodnocení dosažených 

výsledků (např. ukazatelů).  

 

V práci je této metody použito pro srovnání rozdílných pohledů jednotlivých 

zúčastněných objektů výzkumu na danou problematiku pro získání více pohledů na 

stejnou věc. 
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2.1.7 Focus Group  

Tato metoda je definována v literatuře různými způsoby. Jde o skupinu jednotlivců 

vybraných a shromážděných výzkumníkem za účelem diskutování a komentování, na 

základě vlastní zkušenosti, tématu, které je předmětem výzkumu (Powell, 1996, s. 499 

in Gibbs, 1997; Marvasti, 2004). Přínos, který focus group přináší do sociálního 

výzkumu, může být charakterizován jako organizovaná diskuze, kolektivní aktivita, 

společenská událost či sociální interakce (Moisander a Valtonen, 2006). Hlavní účel 

focus group je postaven na čerpání respondentových postojů, pocitů, víry, zkušeností a 

reakcí způsobem, který nemůže být proveditelný při použití jiných metod (např. 

pozorování, interview apod.) (Surynek, Komárková a Kašparová, 2001). Mezi limity 

této metody je možné zařadit menší kontrolu zjištěných dat, nemožnost přesně předurčit 

výsledek diskuze (je otevřená), horší identifikovatelnost individuálních sdělení, 

nereprezentativnost vzorku respondentů či jejich osobnostní charakteristiky (Gibbs, 

1997; Kitzinger, 1994; Marvasti, 2004). 

 

Tato metoda je v práci použita pro stanovení výchozích předpokladů výzkumu. Na 

základě výsledků ze skupinových diskuzí je sestaven také dotazník pro následné šetření.  

 

2.1.8 Dotazníkové šet ření  

Jedná se o předem připravené a v písemné podobě zpracované otázky (Rugg a Petre, 

2007). V rámci dotazování jsou použity buď otevřené otázky, které dávají 

respondentovi volný prostor pro vyjádření názoru, nebo uzavřené či polootevřené 

otázky (výběr z předem stanovených odpovědí). Dotazování probíhá přímo (dotazník 

vyplňuje respondent) nebo nepřímo (odpovědi respondentů zapisuje tazatel). 

Dotazování může být prováděno osobně, telefonicky, korespondenčně či elektronickou 

formou. Samotný rozhovor může být veden jako standardizovaný (je předem připravený 

a je stanoveno na co, a jak se bude tazatel ptát), nestandardizovaný (nestrukturovaný, 

není předem určeno pořadí a formulace otázek) či polostandardizovaný (který využívá 

výhod obou přechozích typů). (Saunders, Lewis a Tornhill, 2003; Marvasti, 2004) 
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Cílem dotazníkového šetření je odhalit nákupní preference zákazníků, kteří nakupují 

víno. Dotazníkové šetření tvoří stěžejní část výzkumu v oblasti zákazníka. Na jeho 

základě bude možné potvrdit či vyvrátit hypotézy stanovené před započetím výzkumu. 

 

2.1.9 Hloubkové interview 

Hloubkový rozhovor (in-depth interview) je metodou kvalitativního výzkumu a jeho 

cílem je získávání a porozumění informacím od jednotlivce s ohledem na předem 

zvolené téma. Toho je možné docílit tím, že se jedná o metodu, která respondentovi 

navozuje pocit běžného rozhovoru a tudíž je ochoten odpovídat. Výzkumník se dotazuje 

na otázky, prostřednictvím kterých dotazovaný vysvětluje svoje postoje k řešené 

problematice. (Hesse-Biber a Leavy, 2010; Morris, 2015) 

 

Na základě výsledků z dotazníkového šetření budou podrobeni sérii otázek také samotní 

výrobci vína. Konkrétně se bude jednat o představitele vybraných vinařských 

společností, jejichž výběr je vysvětlen v kapitole 4.2.  

 

Imms a Ereaut (2002) uvádí, že je možné použít různé variace výše zmíněných metod 

(focus groups, dotazníky, rozhovory). Potom hovoří o tzv. párových hloubkových 

rozhovorech, dále mini skupinách (3 – 4 respondenti), opětovně svolaných skupinových 

diskuzích, o rozšířených skupinách (trvajících 2 – 4 hodiny) či situovaných interview 

(např. doprovázené nakupování). Použití variací těchto metod je stále častějším jevem. 

 

2.1.10 Pozorování  

Pozorování je definováno jako metoda primárního výzkumu, která probíhá bez aktivní 

účasti pozorovaného, tedy pozorovatel provádí systematická pozorování v daných 

podmínkách (Cooper a Emory, 1995; Rugg a Petre, 2007). Pozorování lze provádět 

nestandardizovaně (je určen pouze cíl pozorování) či standardizovaně (jsou přesně 

definovány jevy, které má pozorovatel sledovat, jsou dány kategorie pro zařazení jevů, 

způsob pozorování, záznamu i chování pozorovatele). 
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Pozorování je v práci použito k zjištění některých skutečností u výrobců působících ve 

vinařském průmyslu. Primárně se jedná o informace, které slouží pro vymezení 

produktů vybraných firem, dále využití komunikačních kanálů a marketingu v místě 

prodeje a také ke zhodnocení aktivit vinařské turistiky 

 

2.1.11 Analýza dokument ů a obsahová analýza 

Jak uvádí Woodside (2010), jde o metodu, jejímž účelem je hledání konkrétních slov 

v textu či analyzovaném dokumentu, četnost jejich výskytu, význam či jejich vzájemné 

vztahy. Zkoumané dokumenty přitom nebyly vytvořeny za účelem daného výzkumu 

(Disman, 2002). Tato analýza se používá jak v kvantitativním tak v kvalitativním 

výzkumu a to i ve standardizované podobě jako obsahová analýza. Obecně ji lze 

definovat jako rozbor obsahu záznamu určité komunikace. 

 

Analýza dokumentů je využita u všech skupin, které byly zařazeny do výzkumu – tedy 

jak u zákazníků, tak u výrobců vína a externích organizací. Jejím cílem je doplnit 

primární údaje získané některou z metod kvalitativního či kvantitativního výzkumu, 

detailněji rozpracovat témata ve výzkumu obsažená. 

 

2.1.12 Case study  

Tato metoda je jednou z metod společenského výzkumu. Stále více je používaná 

v oblasti vzdělávání, sociologie a společenskovědních otázek a vhodně kombinuje 

přístupy ke zjišťování kvantitativních i kvalitativních dat (Zainal, 2007). Jedná se o 

empirické zjišťování, které zkoumá současný fenomén v rámci kontextu, ve kterém 

k němu dochází, zejména pokud vztah mezi fenoménem a kontextem, ve kterém působí, 

není na první pohled zřejmý. Základním cílem case study výzkumu je deskripce, 

porozumění, predikce a kontrola individuálního procesu, zvířete, osoby, domácnosti, 

skupiny nebo organizace. Deskripce v kontextu case study research zkouší hledat 

odpovědi na otázky „kdo?“, „co?“, „kdy?“ a „jak?“. Explanace dává odpověď na otázku 

„proč?“. Predikce zahrnuje krátko- i dlouhodobé předpovědi psychologických statutů, 

chování nebo událostí, které budou následovat v případě, že daný jednotlivý případ, či 
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obdobné případy nastanou. Cílem kontroly je ovlivnit poznání, postoje a/nebo chování 

objevující se v konkrétním individuálním případě (Woodside, 2010; Yin, 2003). 

 

V rámci Case study výzkumu je použito několika metod (osobní rozhovory, pozorování 

a analýza materiálů). O způsobu použití těchto metod je pojednáno v jednotlivých 

odstavcích popisujících danou výzkumnou metodu. Samotný průběh tohoto výzkumu se 

pak odvíjí od výsledků dotazníkového šetření.  Objektem výzkumu je vzorek podniků 

produkujících víno se zaměřením na jejich komunikační strategii a vliv efektu země 

původu na ni. Na tomto místě je nezbytné podotknout, že efekt země původu, společně 

s cenou a jménem značky, působí na spotřebitelovo rozhodnutí o koupi konkrétní láhve 

vína a je podstatným impulsem pro hodnocení kvality vína (např. Heslop, Cray, a 

Armenakyan, 2010). 

 

2.1.13 Metody statistického zpracování dat 

Jedním z cílů práce bylo ověření statistických hypotéz. Data získaná z výzkumu byla 

zpracována pomocí vybraných statistických metod tak, aby mohly být výsledky 

výzkumu zanalyzovány a správným způsobem interpretovány. Šíře metod statistického 

zpracování dat použitých v dizertační práci sahala od nejjednodušších metod popisné 

statistiky až po metody zahrnující vícerozměrné analýzy dat. 

 

Popisná statistika 

Účelem popisné statistiky je poskytnout první ucelený přehled o získaných datech 

v podobě tabulek třídění prvního stupně (tedy vytvoření tabulky absolutních a 

relativních četností), případné grafické zpracování těchto dat. Dále v rámci využití 

těchto metod je možné určit základní charakteristiky souboru jako průměry 

(aritmetický, geometrický), rozptyl či směrodatná odchylka či variační koeficient. 

V práci je metod deskriptivní statistiky využito právě pro popis základních 

charakteristik souboru (viz kapitola 4.1.2). 

 

Pearsonův test - Test dobré shody 

Pearsonův chí-kvadrát test je též označován jako test dobré shody. Tento test vychází 

z předpokladu, že výběrové rozdělení se přirozeně liší od rozdělení teoretického (Seger 
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a Hindls, 1995). Prakticky se lze s touto situací setkat při stanovování vzorku 

respondentů pomocí kvótního výběru, který je založen na tom, že vybraný vzorek více 

či méně kopíruje základní soubor (Foret a Stávková, 2003). Jedním z důležitých 

předpokladů je stanovení nulové hypotézy H0, která předpokládá, že základní soubor má 

rozdělení určitého typu (zjištěné odchylky jsou náhodné). Alternativní hypotéza H1 

vychází z předpokladu, že odchylky jsou nenáhodné (tzn., že rozdělení je jiné, než 

udává hypotéza H0). Pro ověření testového kritéria pak zvolíme statistiku: 

 

�� =  � (�� −  �
�)�
�
�

�
��

 

(1) 

kde nj představují pozorované výběrové četnosti, npj jsou četnosti teoretické a j je počet 

skupin, do kterých byly hodnoty datového souboru rozděleny (j = 1, 2, …, r). (Seger a 

Hindls, 1995) 

 

Pokud hodnota testového kritéria spadá do kritického oboru, pak je nulová hypotéza 

zamítnuta a přijata hypotéza alternativní na 100%α hladině významnosti. Kritický obor 

je definován pomocí kritických hodnot z kvantilu χ2
1-α rozdělení s v = r – 1 stupni 

volnosti (Seger a Hindls, 1995; Walker, 2010; Neubauer, Sedlačík a Kříž, 2012). Pro 

zvolenou hladinu významnosti α je pak kritickým oborem pro tento test: 

 

�� =  ���: ��  ≥  �����  (� − 1)� 
(2) 

Při využití testu dobré shody je nutno také dodržet podmínku, že bude dostatečné 

obsazení v každé ze zvolených skupin, do nichž je soubor roztříděn a to tímto způsobem 

(Seger a Hindls, 1995; Neubauer, Sedlačík a Kříž, 2012): 

 

npj > 5 pro j = 1, 2, …, r.      
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Pearsonův test - Test nezávislosti  

Pro zjištění faktu, zda mezi sledovanými znaky X a Y existuje závislost, se využívá test 

nezávislosti dvou znaků. Nulová hypotéza testu předpokládá, že znaky jsou navzájem 

nezávislé a je vyjádřena ve tvaru: 

��: 
�� =  
�.
.�, 
 

Kde i = 1, 2, …, r a j = 1, 2, …, s. Jako testové kritérium je používána statistika (Anděl, 

2007): 

 

�� =  � � (��� −  �
̂��)�
�
̂��

�
��

�
��

 

(3) 

která má Pearsonovo rozdělení. Hodnoty �
̂�� jsou očekávanými hodnotami. Pro 

zvolenou hladinu významnosti α pak existuje kritický obor (jak bylo zmíněno výše): 

 

�� =  ���: ��  ≥  �����   (� − 1)(! − 1)"# 
(4) 

Pokud hodnota testového kritéria spadá do kritického oboru, pak je na 100%α hladině 

významnosti nulová hypotéza zamítnuta a je přijata hypotéza alternativní, která ukazuje 

na vzájemnou závislost sledovaných znaků (Anděl, 2007). 

 

Měření závislosti dvou znaků  

V případě, že je prokázána statisticky významná vzájemná závislost dvou znaků, pak je 

nutné určit jejich průběh a sílu (intenzitu). Měření průběhu závislosti vyjadřuje, zda se 

jedná závislost lineární či nelineární, přímou či nepřímou (Seger a Hindls, 1995; Foret a 

Stávková, 2003).  

 

Přičemž platí, že pro výpočet průběhu závislosti je používána tzv. regresní analýza. 

Pomocí regresní analýzy je možné najít matematickou funkci, která bude co nejlépe 

vyjadřovat charakter závislosti a co nejvěrněji zobrazovat průběh změn závisle 

proměnné. Na základě regresní funkce se pak odhadují hodnoty závisle proměnné (Y) 

při zvolených hodnotách nezávisle proměnné (X). Nejjednodušší variantou je tzv. 
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lineární regrese, kde výsledkem využití metody minimálních čtverců je lineární funkce 

(Seger a Hindls, 1995; Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011; Foret a Stávková, 2003). 

 

Pro vypočtení síly závislosti se pak využívají koeficienty v závislosti na charakteru 

zkoumaného znaku, tedy zda se jedná o znaky kvantitativní (měřitelných či 

pořadových) či kvalitativní (slovní). 

 

Pro vyjádření síly závislosti dvou číselných znaků X a Y se využívá Pearsonova 

lineárního korelačního koeficientu (Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011). Koeficient r 

nabývá hodnot z intervalu <-1; +1>. Čím blíže je absolutní hodnota koeficientu rovna 

jedné, tím větší závislost mezi sledovanými proměnnými existuje. Znaménko značí 

přímou či nepřímou závislost. Pokud je hodnota koeficientu rovna r = 0, pak se jedná o 

nezávislost. Pro měření těsnosti závislosti nelineárního typu se využívá index korelace 

(Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011; Seger a Hindls, 1995). Koeficient korelace se 

pak vypočítá ze vztahu: 

 

�$% =  !$%&!$� ∗ !%� 

(5) 

Obdobou korelačního koeficientu je Spearmanův koeficient korelace pořadových znaků 

(Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011; Seger a Hindls, 1995), nabývá také hodnot 

z intervalu <-1; +1> a vypočítá se ze vztahu: 

 

��(�) = 1 −  6 ∑ ,$ − ,%"�
�(�� −  1)  

(6) 
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Pro výpočet stupně statistické závislosti kvalitativních znaků X a Y se využívá koeficient 

kontingence (Anděl, 2007). Výsledky zjišťování jsou pak uspořádány do kontingenční 

tabulky: 

 

X \ Y Y1 Y2 ... Ys ni 

X1 

X2 

M  

Xr 

n11 

n21 

M 

nr1 

n21 

n22 

M 

nr2 

... 

... 

M 

... 

n1s 

n2s 

M  

nrs 

n1. 

n2. 

M  

nr. 

n.j n.1 n.2 ... n.s n 

 

 

Koeficient kontingence je definován jako: 

-. =  / ��
�� +  � 

(7) 

Koeficient kontingence Cp nabývá hodnoty z intervalu <0; 1>. Čím je hodnota 

koeficientu bližší jedné, tím větší je intenzita závislosti. Když Cp = 0, pak znaky X a Y 

jsou nezávislé.  

 

Studentův T-test 

Jedná se o test parametrů normálního rozdělení charakterizovaného dvěma proměnnými 

– střední hodnotou µ a rozptylem σ2. Testování průměrů patří mezi nejčastější testy 

závislostí. (Neubauer, Sedlačík a Kříž, 2012; Kozel, Mynářová a Svobodová, 2011) 

 

Jednovýběrový T-test – jeho pomocí je zjišťováno, zda se naměřené průměry shodují 

s předem stanovenou číselnou hodnotou (testovým kritériem). 

Párový T-test – porovnává průměry dvou proměnných v jedné skupině. 

T-test pro nezávislé skupiny – porovnává průměry jedné nebo více proměnných ve dvou 

na sobě nezávislých skupinách. 
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Pro potřeby práce bude podrobněji rozveden pouze párový T-test. Test předpokládá, že 

x1, x2 ………xn1 značí náhodný výběr z N (µ1, σ1
2) a y1, y2 ……yn2 značí na něm 

nezávislý náhodný výběr N (µ2, σ2
2), 1̅, 45 , !$� a !%� jsou odpovídající výběrové průměry 

a rozptyly. Pro testování je stanovena nulová hypotéza: 

��: μ� =   μ� 

(8) 

přičemž platí, že σ1
2= σ2

2, n ≥ 2. Jako testové kritérium je používána statistika 

(Neubauer, Sedlačík a Kříž, 2012): 

 

7 = $̅� %58 9 :;∗:<:;= :<, 

(9) 

kde > =  ?(:;� �)�(< =(:<� �)�)< :;= :<� � @�/�
 

(10) 

Podle alternativní hypotézy pak volíme následující kritické obory: 

 

(11) 

kde 7��� (B), 7��C<(B) jsou kvantily Studentova rozdělení a v =  n1 – n2 – 2 (v – stupně 

volnosti). 

 

Pokud hodnota testového kritéria spadá do kritického oboru, pak je na hladině 

významnosti α nulová hypotéza zamítnuta a je přijata hypotéza alternativní, která 

ukazuje na vzájemnou závislost sledovaných znaků. 
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2.1.14 Metodologická triangulace 

Při řešení výzkumného problému je nutné přistoupit k tzv. metodologické triangulaci 

(viz obr. 2). Jedná se o kombinaci metod, skupinových studií, lokálních a časových 

podmínek a odlišných teoretických přístupů při řešení nějakého fenoménu. Může být 

použita k popsání a formalizování vztahu mezi kvalitativním a kvantitativním 

výzkumem a jako strategie, jak zdůraznit kvalitu kvalitativního výzkumu. Může být 

také využita k provádění kvalitativního výzkumu vhodným způsobem (Denzin, 2009; 

Flick, 2009; Hendl, 2008). 

 

Metodologická triangulace je použita ve dvou oblastech výzkumu a to ve výzkumu 

věnovaném zákazníkům, kde jsou kombinovány metody kvalitativního a kvantitativního 

výzkumu (focus groups, dotazníkové šetření a analýza materiálů), a ve výzkumu 

věnovaném výrobcům v podobě metody case study, v rámci které je kombinována 

metoda osobního rozhovoru, pozorování a analýzy materiálů. 

 

 

Zdroj: Woodside, 2010 

Obrázek 2 Princip metodologické triangulace 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

3.1 Image země  

Předtím, než bude definován pojem národní image, je nezbytné vymezit si pojem národ 

(Plöger, 2009): 

- Země z pohledu jejího vztahu k obyvatelům a sociální nebo ekonomické struktuře. 

- Velká skupina lidí stejné rasy a jazyka (Longman Dictionary). 

 

Budování značky („Brandu“) země je velice důležité, protože přináší státu konkurenční 

výhodu. Jde v podstatě o ekonomickou veličinu s nevyčíslitelnou hodnotou. Jednotlivé 

atributy, které vyjadřují specifické rysy země, mohou být velmi dobrým lákadlem pro 

turisty či investory, kteří o vstupu na národní trh uvažují (Vysekalová a Mikeš, 2009).  

 

Aby země mohla svoji image v očích zainteresovaných skupin vhodně prezentovat, je 

nutné, aby využila konkrétních komunikačních a marketingových nástrojů. Jejich 

prostřednictvím prezentuje svůj „brand“, protože stejně jako značkový produkt i značka 

země je hlavním faktorem budování důvěry zákazníků (tedy místních obyvatel, 

investorů a turistů) v zemi a jejich uspokojení s nabízenými produkty. Porter dále 

zmiňuje tzv. „diamant národní konkurenční výhody“. Tento diamant lze dle něj chápat 

jako faktory, které ovlivňují konkurenceschopnost firmy v globálním prostředí ve 

vztahu ke specifikům dané země. Jeho předpoklad spočívá v tom, že mezi sebou soupeří 

firmy, nikoli národy (Porter, 1998).  

 

Samotná komunikace místa by měla klást důraz na značky, které jsou ze země 

exportovány, způsob, jakým země propaguje vlastní obchod, turismus, investice a 

najímání pracovní síly (Clifton, Simmons a kol., 2003). Dále pak na způsob chování a 

jednání v oblasti domácí a zahraniční politiky a způsoby její komunikace, způsob 

propagace, prezentace a sdílení kultury, na chování obyvatel v zahraničí a jejich postoje 

vůči cizincům, přírodní prostředí prezentované návštěvníkům, svůj obraz ve světových 

médiích, na organizace a instituce patřící k zemi, partnerství s dalšími zeměmi, 
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konkurenci vůči jiným zemím v oblasti sportu a umění a v neposlední řadě na to, co 

země dává světu a co přijímá zpátky. 

 

3.1.1 Úrovn ě image zem ě 

Papadopoulos a Heslop (1993) zmiňují tři odlišné úrovně, o kterých je nutno přemýšlet 

pro pochopení konceptu image (viz tabulka 1): 

- “O čekávaná (žádoucí) image” odkazuje na image, která vyplývá z procesu 

strategického plánování.  

- “Rozšířená image” týkající se realizace plánů prostřednictvím takových subjektů 

trhu, jako jsou zaměstnanci a spolupracující agenti (například reklamní agentury, 

maloobchodníci). Téměř vždy se více či méně odlišuje od očekávané image.   

- “Vnímaná image” odkazující na image, která je aktuálně vnímaná zákazníky 

a ostatní veřejností. Je vytvářena na bázi podnikových aktivit, ale také vstupem 

dalších subjektů působících v obecném podnikatelském prostředí (vláda, obchodní 

unie, média). 

 

Tabulka 1 Tři úrovně národní image 

Úroveň 

image  
Očekávaná Rozšířená Vnímaná 

Image 

země 

Národní strategie 

(vláda, politické 

vedení) 

Ekonomické / 

sociální programy 

Podpora průmyslu 

Vzdělání 

Turistická / 

investiční propagace 

Historie 

Zahraniční vlády a aktivity 

konkurence 

Zkušenosti zákazníků 

získané při pobytu v zemi 

Media 

Word of Mouth 

Zdroj: Papadopoulos a Heslop, 1993 
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Tento tří úrovňový model image může být použitelný jak pro státy, tak pro společnosti 

a značky. Národní registrovaná image je potom výsledkem nejméně tří druhů výstupů 

(Papadopoulos a Heslop, 1993): 

- Vlastní výstupy země (“produkty”), které sahají od exportu a zahraničních investic 

národních společností ke kulturním produktům a odkazům a aktivitám leaderů 

země. 

- Externí elementy – jedná se o spojitost mezi regionálními podmínkami a produkty 

jiných subjektů, jako jsou konkurenční celosvětové značky nebo činnost okolních 

států. 

- Ekonomické, politické a sociální podmínky země vnímané zahraničními 

“zákazníky” (zahraniční vlády, obchodníci, média, zahraniční veřejnost), tito 

zákazníci potom šíří svoje vlastní vnímání národní image mezi ostatní veřejnost. 

-  

Jednotlivé úrovně image mohou být navenek prezentovány prostřednictvím různých 

vládních a neziskových organizací, které by měly zajišťovat správnou komunikaci 

image vůči potenciálním cílovým skupinám. V současnosti velké množství zemí 

propaguje své produkty a služby, ale jen zřídkakdy to dělají koordinovaně (Anholt, 

2007): 

- Turistické organizace propagují zemi turistům a obchodním cestujícím. 

- Agentury zaměřené na podporu investic propagují zemi zahraničním 

společnostem a investorům. 

- Kulturní instituce budují vztahy s ostatními zeměmi a propagují kulturní a 

vzdělávací produkty a služby země. 

- Exportéři propagují své produkty v zahraničí. 

- Ministerstvo zahraničí prezentuje svoji politiku široké veřejnosti v co nejlepším 

světle a pokouší se vytvoření národní reputace jako celku. 

 

Základní odpovědnost za rozvoj image národa v oblasti turismu by měly nést vládní 

organizace pro turistiku. Ty by měly úzce spolupracovat s hotely, aerolinkami a 

restauracemi, aby došlo ke sblížení jejich image a destinace mohla být lépe „prodána“. 

V případě investičních příležitostí a přilákání nových investorů do země je možné 

využít služeb „agentur pro rozvoj“. Na základě dlouhodobého ekonomického plánu pak 
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budou určena perspektivní odvětví, ve kterých bude nejefektivnější investovat. Pro 

dosažení úspěchu by agentura měla spolupracovat s místními a celonárodními 

obchodními asociacemi. Nejúspěšnější případy tvorby národní značky jsou totiž 

výsledkem skutečného partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Pokud 

značku vyvine veřejný sektor sám, bude obtížné, aby se soukromý sektor přizpůsobil. 

Zlákání soukromého sektoru také přispěje ke znásobení a rozptýlení jakékoliv 

odsouhlasené image dané lokality (Kotler, 2005).  

 

Tyto a mnohé jiné organizace však pracují izolovaně a směrem ven vysílají o zemi 

konfliktní informace. Výsledkem je nekonzistentní obraz o zemi a její reputace zůstává 

stát na místě nebo se hýbe směrem dozadu. Proto tyto instituce musí spolupracovat a 

společně s obyvateli země a privátními firmami být v souladu, hlásit se k jednotné 

image národa a země, být přesvědčeni o tom, jaká image je prezentována, o tom, za čím 

stojí a kam se bude vyvíjet (Anholt, 2005). Tzv. konkurenční identita představuje 

spolupráci veřejného (vládní organizace) a soukromého sektoru (investice, turismus, 

obchod a export) a je novým modelem, který zvyšuje konkurenceschopnost zemí na 

světovém poli a také tím, kdo „platí dividendy“ státům, městům a regionům (Anholt, 

2007). 

 

Jiný pohled na národní image nabízí Demirbag, Sahadev a Mellahi (2009). Image země 

produktu definují jako obecně vnímanou kvalitu produktů, které z této země pocházejí 

(Han, 1990 in Demirbag, Sahadev a Mellahi, 2009; Jaffe a Nebenzahl, 2001). Dle 

Hsieha a kol. (2004 in Demirbag, Sahadev a Mellahi, 2009) může být image země 

definována ve třech úrovních: 

- Celková image země. 

- Souhrnná image produktů země. 

- Image specifického produktu země. 

 

Souhrnná image produktů země je pak vnímána jako kognitivní pocit spojený 

s produkty pocházejícími z té určité země nebo celková vnímaná kvalita těchto 

produktů.  Hraje důležitou roli v hodnocení produktů pocházejících z rozvíjejících se 

zemí. Toto dokládá fenomén zvaný „hierarchie předsudků“, který popisuje situaci, kdy 
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produkty z rozvinutých zemí jsou hodnoceny spotřebiteli lépe než produkty 

z rozvojových nebo méně rozvinutých zemí. Tento jev očekává pozitivní vazbu mezi 

hospodářským rozvojem země a hodnocením produktů, které z této země pocházejí 

(Hsieh a kol., 2004 in Demirbag, Sahadev a Mellahi, 2009).  

 

3.1.2 Budování image zem ě 

Image země, která je důležitým faktorem úspěchu státu na mezinárodních trzích, je 

vytvářena spolupůsobením šesti základních aspektů. Model formování národní image 

vychází z modelu firemní image. Image je tedy vytvářena prostřednictvím fyzikálních 

charakteristik, kulturních rysů, svým charakterem, vztahy s veřejností, reflexí (tedy 

způsobem, jakým jsou čtyři předchozí aspekty předkládány zákazníkům) a 

internacionalizací (vztahem mezi firemní image a  zákazníkovým vnímáním sama sebe). 

V národním hledisku jednotlivé aspekty znamenají (Papadopoulos a Heslop, 1993): 

- fyzikální aspekty – geografie, zdroje, demografické faktory, výkon ekonomiky; 

- kulturní aspekty – historie, kultura, umění; 

- charakteristické vlastnosti - název, vlajka, významní lidé, vizuální symbol; 

- vztahy – s domácími a zahraničními podnikateli, vládami a dalšími institucemi 

a organizacemi; 

- reflexe – kontrolovaná image zprostředkovaná zahraničním zákazníkům; 

- internalizace – do jaké míry vyjadřuje země svou image zahraniční veřejnosti. 

 

Jestliže je image na základě výše zmíněných charakteristik vytvořena, potom Kotler 

(1999) doporučuje dva nástroje její implementace: slogany, témata a positioning 

a vizuální symboly. Ty se pak spolupodílí na vytváření národní značky (či značky 

místa), jejíž emoční složka nejvíce ovlivňuje vnímání místa spotřebitelem. Image 

vytvářená na základě historického kontextu, dědictvím a kulturou je druhou 

nejvýznamnější kategorií hned po aktivitách a zařízeních, která mohou být využita 

v přírodě (Balakrishnan, 2009). 

- Slogany, témata a positioning – slogan je krátký souhrnný text, který vyjadřuje 

celkovou vizi země. Může být vytvořen pro jednotlivé kampaně, ale také pro více 

kampaní zároveň. V lidech by měl evokovat entusiasmus a pozitivní myšlenky. 

Dobrý slogan poskytuje základ, díky kterému by měla být image země posilována. 
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Může také vyjadřovat tematické zaměření specifických marketingových programů 

zaměřených na přesně definované cílové skupiny. Dalším nástrojem je positioning 

image. Ten vyjadřuje postoj země s ohledem na regionální, národní a mezinárodní 

podmínky jako místo pro určitý typ aktivit.  

 

- Vizuální symboly – po celém světě můžeme najít mnoho pamětihodností, 

které jsou permanentně vryty do myslí lidí, například Rudé náměstí v Moskvě, Big 

Ben v Londýně nebo Eiffelova věž v Paříži. Jestliže jsou tyto symboly používány 

systematicky, mohou se objevit na oficiálních tiskopisech, v brožurách, 

na billboardech a videích ostatních míst. Pokud jsou tyto symbolické hodnoty 

využity, vytváří nejlépe udržitelnou konkurenční výhodu. Pro dosažení úspěchu 

je potřebné, aby vizuální image podporovala hlavní myšlenku image. Jestliže není 

vizuální stránka konzistentní se sloganem, tématem nebo pozicí, je podlamována 

důvěryhodnost země (Kotlera, 1999; Balakrishnan, 2009).   

 

3.1.3 Logo zem ě 

Dalším z důležitých aspektů, které by neměly být opomenuty, je logo země. To slouží 

pro komunikování země se svými zákazníky a mělo by ji vymezovat vůči jiným státům. 

Logo přesně identifikuje zemi a plní informační a emocionální funkci. Tvorba loga by 

měla vycházet z komunikační strategie země, z toho, jak se chce prezentovat 

a především, co chce prezentovat.  

 

Například v České republice však samotné logo představuje problém, chybí zde 

jednotné stanovení cílů a jednotné prezentace. V České republice totiž působí několik 

institucí, z nichž každá prezentuje ČR jiným způsobem. Tyto instituce, ať již zřizované 

ministerstvy, tak samostatné organizace, by se měly dohodnout na jednotné koncepci 

propagace České republiky (Vysekalová a Mikeš, 2009). 

 

3.1.4 Národní zna čka 

Poslední součástí národní image či image země je utváření národní značky (nation 

brandu). Vývoj národní značky je znázorněn obrázkem 3. Tento obrázek ukazuje jak 
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národní identita a efekt země původu spolupůsobí na protichůdné efekty plynoucí 

z ekonomické globalizace a podílejí se tak na vytváření národní image, díky které se 

pak může stát konkurenceschopnou po celém světě. 

 

 

Zdroj: Dinnie, 2008  
Obrázek 3 Vývoj národní značky 

 

Zmíněné protichůdné efekty jsou dané tím, že na jednu stranu dochází k výrazné 

globalizaci světových trhů, odstraňují se bariéry obchodu a zboží tak může být nabízeno 

prakticky neomezeně po celém světě. Na straně druhé roste smysl národní identity, tzn., 

že země si uvědomují svoji vlastní důležitost, nutnost klást důraz na původní postupy, 

lokální suroviny, prezentovat produkty s patřičnou hrdostí.  
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Konceptuální model značky národa je pak tvořen identitou národní značky (hlavní 

součásti: historie, jazyk, politický režim, architektura, sport, literatura, umění, 

náboženství, vzdělávací systém, ikony, ráz krajiny, hudba, jídlo a nápoje, folklór), dále 

komunikací identity národní značky (exportované značky, sportovní úspěchy, 

diaspora, marketingová komunikace, velvyslanci značky, kulturní artefakty, zahraniční 

vládní politik, zkušenosti z turismu, prominentní osoby) a samotnou image značky 

země, jejímiž příjemci jsou domácí spotřebitelé, zahraniční spotřebitelé, domácí firmy, 

zahraniční firmy, přicházející investoři, vlády a média (Dinnie, 2008). 

 

3.1.5 Měření image zem ě 

Dobře vybudovaná image státu může podporovat export, přilákat turisty, investice a 

zvýšit imigraci. Je tedy nutné věnovat pozornost nejen jejímu vybudování, ale také 

možnostem, jak zjišťovat, zda je image správným způsobem komunikována i mezi své 

zákazníky (tedy turisty, investory apod.). Kotler, Haider a Rein (2002) doporučují tři 

způsoby měření image. Uvádí měření obeznámenosti a náklonnosti k místu. 

Respondenti mají vymezit na škále, jak znají místo (nikdy o něm neslyšeli/slyšeli o 

něm/něco málo o něm ví/znají místo docela dobře/znají místo velmi dobře) a jak mu 

jsou nakloněni (velmi nepříznivě/poněkud nepříznivě/lhostejně/poněkud příznivě/velmi 

příznivě).  

 

Další z možností měření image je sémantický diferenciál (Kotler, Haider a Rein, 2002; 

Vysekalová a Mikeš, 2009; Jaffe a Nebenzahl, 2001). Zde jde o vytvoření souboru 

relevantních dimenzí, redukování počtu relevantních dimenzí, výběr správného nástroje, 

za pomoci kterého budou respondenti odpovídat, průměrování výsledků a kontrola 

rozptylu image. Jako poslední nástroj pro měření image využívají Kotler, Haider a Rein 

(2002) evaluační mapy (přehled vizuálních představ). 

 

Jako jeden ze způsobů, kterým může být image země měřena, je použití indexu značky 

země.  tzv. Anholt-GfK Roper Nation Brands Index™ (NBI). Tento index využívá tzv. 

consumer-based brand index – to znamená, že jsou sbírány data přímo od 

spotřebitelů, tedy využívá primární výzkum. Hodnota značky je pak dána tím, jak ji 

vnímají spotřebitelé. (Anholt, 2015) 
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Druhým typem, který tvoří základ pro měření síly značky je company-based brand 

index. Tento index využívá sekundární data a bývá také označován jako finanční 

přístup. Tento index vychází z dat o celkovém výkonu společnosti a je používán i pro 

měření značky země – jsou posuzovány výstupy země v oblasti exportu, zatraktivňování 

cestovního ruchu, získávání přímých zahraničních investic stejně jako zatraktivňování 

pro imigranty. (Fetscherin, 2010) 

 

Anholt-GfK Roper Nation Brands Index™ 

Simon Anholt’s Nation Brands Index je prvním z nejznámějších indexů, které měří 

image a reputaci národů světa (Moilanen a Rainisto, 2009, www.simonanholt.com). 

Tento index byl poprvé použit v roce 2005 a zahrnuje 6 základních oblastí, které jsou 

pro měření image země důležité (viz níže). Studie sčítá hlasy téměř 20 000 obyvatel ve 

dvaceti státech každý rok. Součástí dotazování je 40 otázek, na základě kterých 

dotazovaní vyjadřují svoji percepci vůči 50 zemím. Anholt-GfK Roper Nation Brands 

Index™ je unikátním, nákladově úsporným, obsáhlým systémem pro měření a řízení 

národní image. 

 

Anholtův index zahrnuje otázky z oblastí podílejících se na utváření národní image 

(www.simonanholt.cz). Mezi ně patří: 

- Export  - to je to, co obchodníci nazývají "země původu efektu" - ať už znalost 

země původu výrobku zvyšuje nebo snižuje pravděpodobnost nákupu tohoto 

výrobku a zda země má své silné stránky v oblasti vědy a techniky, a má tvůrčí 

energii. Asociace, které jsou s tímto konkrétním odvětvím průmyslu spjatá, se 

podílejí na utváření image země v tomto prostoru. 

 

- Vládní aktivity  - tento aspekt zahrnuje vnímané schopnosti a poctivost vlády, 

respektování práv občanů a spravedlivé zacházení, stejně jako globální chování v 

oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany životního prostředí, a snižování 

světové chudoby. Respondenti v této oblasti také volí jedno přídavné jméno, které 

nejlépe popisuje vládu v každé zemi. 
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- Kultura a d ědictví – aspekty, které jsou měřeny v oblasti kultury, charakterizují 

vnímání kulturního dědictví dané země, současné kulturní "vibrace" v oblasti 

hudby, filmů, umění a literatury, stejně jako excelentních výsledků ve sportu. 

Různé kulturní činnosti jsou prezentovány respondentům takovým způsobem, aby 

mohly být změřeny jejich nejsilnější představy o tom, co je kulturním "produktem" 

v dané zemi. 

 

- Cestovní ruch - respondenti hodnotí dané země z hlediska cestovního ruchu ve 

třech hlavních oblastech: přírodní krásy, historické budovy a památky, pulsující 

městský život a městské atrakce. Potenciál cestovního ruchu je zajišťován pomocí 

otázky: jaká je pravděpodobnost, že by navštívili respondenti danou zemi, pokud 

by pro ně peníze nehrály roli a pravděpodobnou zkušenost vyjádřili pomocí 

adjektiv jako romantický, stresující, duchovní, atd. 

 

- Investice a imigrace - moc přilákat talenty a kapitál je měřen nejen podle toho, zda 

lidé zvažují studium, pracovní uplatnění a život v této zemi, ale i prostřednictvím 

ekonomické prosperity země, rovností příležitosti, a nakonec vnímáním země jako 

místa s vysokou kvalitou života. Země a její ekonomické a obchodní podmínky - ať 

už stagnující, klesající, neustále se vyvíjející nebo dopředu-myšlení - doplňuje 

měření v této oblasti. 

 

- Lidé - obecné posouzení přátelskosti lidí v dané zemi se měří podle toho, zda by se 

respondenti cítili vítáni při návštěvě země. Dále je měřen dojem lidí na osobní 

úrovni - zda by respondenti chtěli mít blízkého přítele z této země - stejně jako 

lidské zdroje na profesionální úrovni, které vyjadřuje ochotu respondentů najmout 

vysoce kvalifikovanou osobu z této země. Respondenti jsou také žádáni, aby 

vybrali přídavné jméno ze seznamu, které nejlépe popisuje převládající představy, 

dojmy, které mají o lidech v každé ze zemí zapojených do výzkumu. 
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Tabulka 2 Srovnání Anholtova indexu a Fetscherinova indexu 
 CBSI NBI 

Export Aktuální hodnota exportu země v USD Image veřejnosti o 
produktech a službách dané 

země 
Cestovní ruch Aktuální příjezdy turistů v milionech za 

zemi 
Zachycuje úroveň zájmu 

turistů o zemi 
FDI – přímé 

zahraniční investice 
Aktuální vnitřní tok FDI v USD za zemi Zachycuje úroveň zájmu 

investorů o zemi 
Imigrace Aktuální migrační tok do země Síla k přilákání lidí, aby zde 

žili, pracovali nebo studovali 
Vládní prostředí GEI – zelená energie, uplatňování 

politických práv, právní normy, důvěra 
veřejnosti, svoboda slova a úroveň 

korupce 

Měří veřejné mínění o úrovni 
národní vládní kompetence a 
spravedlnosti a závazku ke 

globální demokracii, justici a 
životnímu prostředí a 

eliminaci chudoby 
Zdrojová data Všechny země Přibližně 20 000 dospělých 

lidí ve věku 18 let a výš 
dotazovaných online ve 20 

jádrových zemích 
Zdroj: Fetscherin, 2010 

 
The country brand strength index 

Podobně jako Anholtův index i index konstruovaný Fetscherinem (2010) je složen 

z pěti proměnných. Zahrnuje exportní aktivity země (země využívají efekt země 

původu jako aktivum – např. švýcarské hodinky, skotská whisky nebo kolumbijská 

káva), dále cestovní ruch (stal se globálním průmyslem a jde o jednu z nejrychleji se 

rozvíjejících a nejdůležitějších oblastí průmyslu). V indexu jsou také zahrnuty přímé 

zahraniční investice (rostoucí počet zemí prosazuje agresivní a proaktivní programy 

pro přilákání investorů), imigrace (země by měly být schopné zachovat si loajalitu 

svých obyvatel a také přilákat mnoho dalších talentů, aby přišly do země) a vládní 

situace (role státu spočívá ve vytvoření, propagování, ochraně a dozoru nad značkou 

státu (Rawson, 2007 in Fetscherin, 2010). Index je konstruován jako funkce 

jednotlivých proměnných: 

 
CBSIi = f (Ei + Ti + Fi + Mi + Gi)    (1) 

 
Srovnání obou indexů dle údajů, které slouží pro výpočet image země, nabízí tabulka 

číslo 2 (viz výše). 
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Nejen image země jako takové, ale chování lidí, kteří v ní žijí, ovlivňuje 

rozhodování podnikajících subjektů o tom co, jak a komu budou nabízet a jakým 

způsobem. Pokud taková společnost podniká pouze na domácím trhu, musí znát 

motivy koupě svých zákazníků. Pokud se rozhodne vstoupit na trh zahrani ční, tak 

kromě výše zmíněného čelí také vlivu image země, která je jejím mateřským trhem. 

Proto je nutné také na budování této image pracovat a dlouhodobě ji pomocí 

předložených nástrojů monitorovat, aby bylo jasné, zda se záměry představitelů 

jednotlivých úrovní image shodují s tím, jak ji vnímají její zákazníci. 

 

3.2 Osobnost spot řebitele a spot řební chování 

3.2.1 Osobnost 

Existuje řada definic, které charakterizují to, co je nazýváno osobností. Úplně původní 

význam pochází z latiny, kdy pojem „persona“ znamenal masku, kterou herci nosili při 

představení. Autorem jedné z prvních definic osobnosti je pak Sullivan (1953) a dle něj 

je osobnost „relativně trvalý vzorec opakujících se interpersonálních situací, které 

charakterizují lidský život.“ Další z původních definic pak osobnost charakterizuje jako 

„jedinečný vzorec rysů, tj. trvalých způsobů, jimiž se jedinec liší od druhých“ (Guilford, 

1959).  

 

Z pohledu spotřebitelského marketingu je zde uvedena také definice autorů Schiffmana 

a Kanuka (2004). Ti uvádí, že se „jedná o ty vnitřní psychologické vlastnosti, které 

určují a vyjadřují, jak jedinec reaguje na okolní prostředí.“ Tato definice odpovídá 

tomu, jak je osobnost vnímána z pohledu nákupního chování a rozhodování. V definici 

je kladen důraz na vnitřní pohnutky, které člověka – spotřebitele – ovlivňují při 

rozhodování a běžném jednání.  

 

Autoři také uvádí tři charakteristiky osobnosti a to, že osobnost vyjadřuje rozdíly mezi 

jednotlivci (žádné dvě osoby nejsou stejné), osobnost je pevná a trvalá (z pohledu 

prodeje je nutné apelovat na významné povahové vlastnosti) a také že osobnost se může 

měnit (v návaznosti na významné životní změny či události). (Schiffman a Kanuk, 

2004; Mishra a Vaithianathan, 2014) 
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Dle Vysekalové a kol. (2011) osobnost v podstatě vyjadřuje to, co člověk chce (pudy, 

potřeby, zájmy, hodnoty), co může (schopnosti, vlohy, nadání), čím je (temperament, 

charakter) a kam směřuje (osobní životní cesta).  

 

Pro poznání relativně stálých charakteristik osobnosti se používá teorie rysů. Tato 

teorie vychází z předpokladu, že osobnost lze popsat pomocí různých dimenzí, ve 

kterých se nachází (Vysekalová, 2004; Tureckiová, 2004). Používaným nástrojem 

v teorii rysů je faktorová analýza, na jejímž základě bylo popsáno i pět základních rysů 

osobnosti (Bove a Mitzifirs, 2007; Darr a Kelloway, 2016; Kim a Jeong, 2015): 

- Svědomitost – reprezentující stupeň uspořádanosti, organizace a přesnosti. Opakem 

je nezájem, neorganizovanost a nezodpovědnost. 

 

- Přívětivost – odráží jakýsi pocit tepla vůči ostatním. Tento rys je charakteristický 

vlastnostmi, jako je zdvořilost, takt, empatie, dobromyslnost, spolupráce, odpuštění, 

měkké srdce apod. Naproti tomu pak chlad, nezdvořilost, nemilost, podezřívavost 

apod. 

 

- Emoční stabilita – zachycuje rovnoměrnost, odráží absenci úzkosti, deprese, hněvu, 

strachu a nejistoty. Opakem je neuroticismus. 

 

- Otevřenost – odráží, do jaké míry člověk má duševní stimulaci, změnu a 

rozmanitost a zahrnuje nápaditost, tvořivost, velkorysost, originalitu a inteligenci. 

Na opačném pólu je omezenost, omezená představivost a konvencionalita. 

 

- Extroverze – jde o společenskost, veselost, mnohomluvnost, energii a aktivitu. 

Protipólem je introverze, tichost, plachost a rezervovanost. 

 

Na základě využití výsledků teorie osobností jsou pak prodejci schopni odhalit, které 

složky osobnosti působí na člověka jako spotřebitele a v návaznosti na to volit takovou 

strategii, která přinese zákazníkovi uspokojení z nákupu a firmě zisk a např. 

zákaznickou loajalitu. 
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3.2.2 Kulturní odlišnosti 

Nejen osobnost však ovlivňuje zákazníkovi postoje vůči produkt ům. Velmi 

výraznou roli zde hraje také vliv kulturních odlišností, které jsou charakteristické 

pro danou zemi. Kultura je v literatuře definována jako souhrn znalostí, přáni, hodnot, 

zvyků, víry, umění, jazyka či morálních zásad, které si člověk během svého života 

osvojuje v rámci společnosti, ve které žije. Kultura je chápána jako celek vzájemně 

závislých komponent, z nichž znalosti a morální přesvědčení tvoří nejdůležitější část, 

ostatní části nehrají takovou roli (Lukášová a Nový, 2004; Eliot, 2014). 

 

Dle Světlíka (2012) je pro měření kulturních rozdílů asi nejznámějším a 

nejpoužívanějším modelem model Geerta Hofstedeho kulturních dimenzí. Výzkum, 

na jehož základě tyto dimenze byly identifikovány, proběhl v 60., 70. a 80. letech 

dvacátého století. V rámci výzkumu byli dotazováni zaměstnanci společnosti IBM a 

jejích mezinárodních poboček. Bylo sebráno přibližně 116 000 dotazníků.  

 

Jiný způsob, kterým lze kulturní rozdíly kvantifikovat je tzv. typologie hodnot dle 

Schwartze. Tento výzkum byl realizován v 90. letech dvacátého století v 63 zemích 

světa na vzorku přibližně 60 000 respondentů. Na rozdíl od Hofstedeho však Schwartz 

neztotožňoval pracovní a soukromé hodnoty a respondenti tak v rámci výzkumu 

hodnotili důležitost hodnot z pohledu jejich životních principů. 

 

Hofstedeho kulturní dimenze 

Jak již bylo řečeno výše, autorem tohoto modelu je Geert Hofstede, který prováděl 

opakovaný výzkum na zaměstnancích společnosti IBM. Z tohoto výzkumu potom bylo 

vyvozeno pět dimenzí kultury (obrázek 4) (Schroll-Machl a Nový, 2015; Hofstede, 

2011): 

- Individualismus versus kolektivismus – tato dimenze je charakteristická tím, zda 

jsou preferovány hodnoty jednotlivce či hodnoty společnosti, organizace jako celku. 

Lidé, kteří preferují individualistický přístup, se vyznačují nižší mírou integrace do 

společnosti (např. rodiny). První dimenze také koreluje s ukazatelem HDP, kde je 

vidět pozitivní vztah (tzn., že země s vyšším HDP vykazují spíše individualistické 

sklony). 
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- Maskulinní a feminní hodnoty – mužské společnosti se obvykle vyznačují 

odlišnými pravidly pro muže a ženy. Muži jsou v mužské společnosti ti, kteří se 

spojují s úspěchem a ženy jsou skromné, zajímající se o kvalitu života, starající se o 

rodinu a domácnost. Ve feminních společnostech je kladen důraz na lidské dimenze 

v hodnotách chování. 

 

-  Vyhýbání se nejistotě – tato dimenze představuje jakýsi strach člověka ze změn, 

které provází jeho život. Pokud se necítí být ohroženi změnami a nevadí jim život 

v nejistotě, pak se vyznačují nízkou mírou vyhýbání se nejistotě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: dle Světlík, 2012 

Obrázek 4 Hofstedeho kulturní dimenze 

 

- Vzdálenost mocenských pozic – ve společnosti dochází k nerovnostem, a proto tato 

dimenze charakterizuje vztah společnosti k faktu, že je moc ve společnosti rozdělena 

nerovnoměrně. 

 

- Časová perspektiva – neboli přístup společnosti ke krátkodobému a dlouhodobému 

plánování, k zaměření se na budoucnost či koncentraci na minulost a současnost. 

Dlouhodobá vytrvalost v kontrastu s krátkodobým úspěchem. 

 

Vzdálenost 

pozic 

Kulturní 

rozdíly 

Vyhýbání 

se nejistotě 

Časová 

perspektiva 

Maskulinní / 
feminní 
hodnoty 

Individualismus/ 

kolektivismus 
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Schwartzovy kulturní dimenze 

Schwartz se na hodnoty díval z pohledu jednotlivce. Na základě výzkumů vytvořil deset 

dimenzí, které reprezentují jednu z 57 hodnot a zároveň význam, který hodnota pro 

jednotlivce má. Dle Schwartze jsou tedy základními typy hodnot tyto (obrázek 5) 

(Anýžová, 2014; Schwartz, 1994): 

- Samostatnost – vlastní názor, kreativita, směřování, nezávislost, svoboda. 

- Univerzalismus – tolerance, pochopení, ochrana lidí a přírody, sociální 

spravedlnost. 

- Benevolence – loajalita, dobročinnost, zodpovědnost, schopnost být nápomocen. 

- Konformita  – slušnost, poslušnost, vyhýbání se činnostem, které by mohly být 

vnímány negativně, úcta. 

- Tradice – pokora, respekt, tradiční myšlenky a hodnoty. 

- Bezpečnost – vztahy s okolí, harmonie, stabilita, pocit sounáležitosti. 

- Moc – uznání ve společnosti, sociální statut, autorita, prestiž. 

- Úspěch – schopnost prosadit se, vliv, ambice, uznání. 

- Hédonismus – spojen s hodnotami užívání si života, potěšením smyslnosti. 

- Stimulace – životní změny, výzvy, nové zážitky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zdroj: dle Světlík, 2012 
Obrázek 5 Schwartzova typologie hodnot 
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3.2.3 Spot řební chování, model spot řebního chování 

Poté, co je společnost schopna určit, kdo je jejím zákazníkem, jaké jsou jeho 

osobnostní rysy či charakteristiky vyplývající z kulturních rozdíl ů, je možné 

přistoupit k poznání jeho spotřebitelských preferencí, postojů, motivů apod. Ty jsou 

samozřejmě do značné míry ovlivňovány přirozeným naturelem člověka.  

 

Jak již bylo řečeno, žádná z osobností není stejná a to se promítá i do její/jeho 

nákupních zvyklostí, nákupního rozhodování a následných procesů souvisejících 

s vyhodnocením nákupu (zpětnou vazbou) a případným opakováním nákupu u stejného 

prodejce. 

 

Pro poznání spotřebního chování zákazníka je nutné zohlednit těchto šest faktorů 

(Vysekalová a kol., 2011; Pauknerová a kol., 2012; Dědina a Cejthamr, 2005): 

- Vnímání – je založeno na vjemech, které zákazník pociťuje. Rozlišuje tři úrovně 

prahu – práh absolutní (při němž je podnět zachytitelný), práh rozdílový (zda je 

spotřebitel schopen rozlišit změnu úrovně signálu) a práh terminálový (je to horní 

mez, za kterou nastává tzv. nadhraniční útlum nebo bolest). 

 

- Pozornost – schopnost je úzce spjata s vnímáním a určuje, kterým signálům dá 

spotřebitel přednost. V tomto smyslu pak Vysekalová rozlišuje pozornost bezděčnou 

(reakce na podněty z okolí) a pozornost záměrnou (jde o záměrný výběr podnětů, 

prostřednictvím kterých je na zákazníka působeno). Pokud dané podněty zákazník 

nevnímá a projdou kolem něj, aniž by si jich všimnul, jedná se o nepozornost. 

 

- Učení – což je proces, při kterém jsou získávány nové poznatky, zkušenosti, 

možnosti chování. Učení může být jak mimovolné, tak záměrné. Dle druhu 

rozlišujeme učení kognitivní (záměrné získání informací a jejich využití při řešení 

problému), obdobně pak intelektuální (osvojení vědomostí představujících fakta 

k zapamatování), sociální (na základě pozorování ostatních si zapamatuje jedinec 

informace, které může v budoucnu využít) a motorické (pohybové – získání 

pohybových dovedností a návyků). 
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- Zapomínání – proces zapomínání souvisí s procesem učení a pamětí, která 

umožňuje uchovávat získané informace pro budoucí použití. Pokud sdělení není pro 

spotřebitele aktuální, projeví se proces zapomínání a spotřebitel tak informace např. 

o produktu do svého jednání nezahrne. 

 

- Potřeby a motivace – potřeba je charakterizována jako nějaký nedostatek, který 

člověk – spotřebitel pociťuje a je základním zdrojem motivace. Východiskem pro 

teorii potřeb je tzv. Maslowova pyramida potřeb, kdy pro uspokojení potřeb vyššího 

řádu je nutné uspokojit potřeby nižších řádů (fyziologické, bezpečí, sociální, uznání, 

seberealizace). Pro poznání motivačních faktorů je možné použít kvalitativní 

motivační výzkum. Poměrně dobrým nástrojem je tzv. Laddering, který je postaven 

na tom, že spotřebitel pohlíží např. na obchodní značku dle rysů, které ji odlišují od 

ostatních značek, dle důsledků pro jednotlivce a hodnoty, kterou tato odlišnost má. 

 

Model spotřebního chování je dle Schiffmana a Kanuka (2004) tvořen třemi 

proměnnými – vstupy, procesem a výstupy (viz obrázek 6). Vstupy představují vnější 

vlivy a jsou výsledkem spolupůsobení složek marketingového mixu a sociokulturního 

prostředí. Samotný proces nákupního rozhodování se sestává ze tří kroků a to 

uvědomění si potřeby, vyhledání informací před nákupem a vyhodnocení alternativ, na 

základě kterého pak dojde k rozhodnutí o nákupu a samotnému nákupu. Na konci 

každého rozhodovacího procesu je pak ponákupní vyhodnocení, při kterém spotřebitel 

posuzuje očekávání, které před nákupem měl, a skutečnou spokojenost s nákupem po 

jeho provedení. (Schiffman a Kanuk, 2004; Shet, Mittal a Newman, 1999) 

 

V dnešní době je však zákazník vystaven mnoha vlivům, které ho v rozhodování o 

nákupu ovlivňují. Světlík a kol. (2016) uvádí, že čím dál větší vliv na spotřební 

chování zákazníků mají na úkor offline nová online média, která umožňují přímou 

interakci se značkou, nabízí možnost částečně či zcela se podílet na její tvorbě a 

také nepřeberné možnosti vyhledávání nových informací. Jejich využití 

prostřednictvím sociálních sítí pomáhá velmi efektivního šíření tzv. WOM, které 

mnohem silněji, než tradiční nástroje marketingové komunikace, ovlivňuje 



 

nákupní chování spotřebitel

textu uvedeny tři modely, které staví na rozmachu digitálního marketingu. 

 

Zdroj: Schiffman a Kanuk, 2004

Obrázek 6 Model spotřebního chování

 

OMAHA online 

Model OMAHA online 

primárně určena pro pochopení fungování reklamy a jejího vlivu na spot

Původní verze byla zaměř

nová podoba reflektuje také online prost

nákupní chování spotřebitelů. Pro pochopení této problematiky budou v

ři modely, které staví na rozmachu digitálního marketingu. 

Zdroj: Schiffman a Kanuk, 2004 

Model spotřebního chování – tradiční pojetí 

online (viz obrázek 7) navazuje na svoji předchozí verzi, která byla 

ena pro pochopení fungování reklamy a jejího vlivu na spot

vodní verze byla zaměřena na využití tradičních médií (v offlin

nová podoba reflektuje také online prostředí a funguje na tzv. m
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problematiky budou v následujícím 

i modely, které staví na rozmachu digitálního marketingu.  

 

ředchozí verzi, která byla 

ena pro pochopení fungování reklamy a jejího vlivu na spotřebitele. 

ních médií (v offline prostředí). Tato 

motýlím principu  – 



52 

 

levé křídlo představuje tradiční pojetí a je založeno na myšlení a pravé „digitální“ křídlo 

je založeno na jednání a spoluúčasti zákazníků. (Světlík a kol., 2016)  

 

 

Zdroj: Bloomfield a Nyilasy, 2008 in Světlík a kol., 2016 

Obrázek 7 Motýlí princip 

 

- Persvaze / Zkoumání – zatímco persvazivní pojetí je založeno na tom, co má naše 

značka navíc oproti konkurenci, čím se odlišuje (USP), v digitálním marketingu je 

hlavním benefitem možnost zkoumat značku na webu, zjišťovat si informace např. i 

od jiných zákazníků apod. Zkombinováním obou přístupů pak sdělení působí na 

zákazníka účinněji. 

 

- Angažovanost / Hraní – cílem tohoto přístupu je získání pozornosti příjemce. 

Proto, aby byla přilákána příjemcova pozornost, je možné využít sdílené hodnoty, 

aspirační hodnoty či personifikaci značky (známé osobnosti). V novém pojetí je 

příjemcům umožněno nejen značku poznat, ale vytvářet i vlastní obsah spojený se 

značkou (např. blogy, sociální sítě apod.) 

 

- Salience / Sdílení – salience vychází z předpokladu, že sdělení bude vystupovat 

z řady. Jedním z používaných nástrojů marketingu v této oblasti je WOM (word of 

mouth), který díky rozvoji online médií nabývá na významu. Zákazníci tak nejen 

rozpoznají značku, ale také o ní cíleně hovoří a obsah s ní spojený sdílí 

prostřednictvím různých médií.  

 



 

- Podpora / Transakce

přimět pomocí slev, bonus

podpora prodeje a s

online objednávat přímo na webových stránkách (nap

 
Marketingový trychtý ř

Novější pohled na fungování marketingové ko

pojetí tzv. marketingového trychtý

trychtý ř). Jedná se mentální progresi spot

konečné rozhodnutí a produkt si koupí. Tato metodika vychází 

(lineárních) modelů persuase, a aplikuje tento p

8). Celý model trychtýře tak zahrnuje šest po sob

2014; Olbrich a Schultz, 2013; Tonkin, Whitmore a Cutr

- Awareness – povědomí.

- Consideration – zvažování.

- Prefference - preference

- Conversion – konverze, aktivita.

- Loyalty  – loajalita. 

- Advocacy – doporuč

 

Zdroj: Rogers, 2011 in Svě
Obrázek 8 Conversion Funnel 

Podpora / Transakce – podpora prodeje je spojena s jednáním zákazníka a má ho 

t pomocí slev, bonusů, voucherů apod. k nákupu. V digitálním sv

podpora prodeje a s ní spojená transakce zdokonalena a to tak, že lze produkty 

online objednávat přímo na webových stránkách (např. v e-shopech).

Marketingový trychtý ř 

jší pohled na fungování marketingové komunikace, vycházející ze staršího 

pojetí tzv. marketingového trychtýře, nabízí tzv. conversion funnel (konverzní 

Jedná se mentální progresi spotřebitele, kterou musí projít, než ud

né rozhodnutí a produkt si koupí. Tato metodika vychází ze starších sekven

ů persuase, a aplikuje tento přístup i do online prostř

8). Celý model trychtýře tak zahrnuje šest po sobě jdoucích stupňů a to (Pelet a Lecat, 

2014; Olbrich a Schultz, 2013; Tonkin, Whitmore a Cutroni, 2011): 

ědomí. 

zvažování. 

preference 

konverze, aktivita. 

 

doporučení. 

Zdroj: Rogers, 2011 in Světlík a kol., 2016 
Funnel – marketingový trychtýř  
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Konverzní trychtýř spojuje tradiční přístup s aktuálními trendy v oblasti marketingové 

komunikace.  Jeho dosah spadá do on-line marketingu, v jehož rámci je vysvětlován 

tak, že se jedná o proces, kterým spotřebitel projde od první návštěvy webové stránky 

výrobce až po konečnou konverzi či jednání (nákup). (Fabac, 2013; Pateman a Holt, 

2011) 

 

Powell (2012) uvádí obdobné pojetí trychtýře a jednotlivé složky konverzního trychtýře 

charakterizuje takto: 

- Awareness – zde rozlišuje povědomí o produktové kategorii a o značce. Povědomí 

o produktové kategorii je definováno jako fakt, že spotřebitel ví, že daná kategorie 

existuje, nicméně nemusí být spotřebitelem těchto produktů – např. ví, že daný 

produkt existuje, ale v současné době ho nepotřebuje nebo nepoužívá. Povědomí o 

značce jde ruku v ruce se znalostí kategorie – spotřebitel ví, že daný produkt 

existuje a je schopen rozlišit i jednotlivé výrobce/značky, které v kategorii působí. 

 

- Consideration – jedná se o proces, kdy zákazník již zná kategorii, zná značky 

v dané kategorii a začíná se rozhodovat o tom, produkty kterých značek by 

potenciálně mohl koupit. 

 

- Purchase – tedy chvíle, kdy si zákazník zboží vybral, umístil je do košíku a zaplatil. 

 

- Loyalty  – tato fáze nastává po provedení nákupu. Jejím cílem je získat spokojeného 

zákazníka, který se rozhodne v budoucnu opět nakoupit daný produkt. Důležitým 

faktorem je již zmíněná míra uspokojení zákazníkových potřeb a na to navazující 

ochota kupovat produkty vybrané společnosti. 

 

- Advocacy – tato poslední fáze je asi nejdůležitější a neúčinnější složkou 

komunikace. Autor ji popisuje jako Svatý Grál marketingu. Jedná se o pozitivní 

WOM, tedy šíření povědomí o produktu ostatním lidem. 
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Model navíc oproti tradičnímu pojetí umožňuje určovat komunikační cíle v jednotlivých 

fázích a pomocí metrik je monitorovat a postupně vyhodnocovat – např. zda dochází 

k nárůstu zákazníků zasažených v jednotlivých krocích.  

 

Model FORR 

Posledním modelem marketingové komunikace je model Briana Havena, který navazuje 

na předchozí zmíněné modely. Liší se však v tom, že oproti výše zmíněným modelům, 

které jsou postavené na linearitě (sekvenci) celého procesu, se jedná o složitý proces 

navzájem propojených jednotlivých fází. Model sází na tzv. advokáty značky a 

důležitým není ten zákazník, který nakupuje a nakupuje často, ale ten zákazník, který 

svým jednáním ovlivňuje druhé (např. pomocí WOM). (Světlík a kol., 2016) 

 

Pokud bude bráno v potaz jak tradiční pojetí spotřebního chování, tak pojetí 

zohledňující vývojové trendy v marketingu a digitálním světě, pak je v souvislosti s 

tématem práce nutné celý model spotřebního chování zasadit do kontextu národní 

image. V předchozích kapitolách bylo zmíněno, že spotřební chování vyplývá 

z osobnostních rysů jedince a také je výraznou měrou ovlivňováno kulturou, ve 

které jedinec vyrůstal či se v ní v daný okamžik nachází.  

 

V otevřených ekonomikách se tak setkává se spoustou produktů, které byly do jeho 

země dovezeny ze zahraničí, a tudíž je tento jedinec v pozici spotřebitele vystavován 

dalším vlivům, které mohou působit na jeho spotřební preference. Ať už se bude jednat 

o to, že bude preferovat pouze domácí produkci či bude ochoten nakupovat i produkci 

zahraniční. Jeho preference tak podléhají tzv. efektu země původu, který se více či 

méně projevuje a to buď ve vztahu k produktům z jedné konkrétní země či obecně 

ve vztahu ke všem zahraničním produktům. 

 

3.2.4 Národní image v kontextu spot řebního chování 

Efekt země původu 

Velké množství multinacionálních společností se snaží přemisťovat svoji výrobu 

do zemí méně nákladově náročnějších, především do rozvojových zemí. Mohou tak 

získat výhody plynoucí z dosažení nižší úrovně nákladů. V souvislosti s tímto přesunem 



 

však dochází k tomu, že zem

(country of origin effect

 

Efekt země původu se projevuje v

spotřebiteli různých národností (Agrawal a Kamakura, 1999; Štrach, 2009). Produkty 
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jednotlivce pak může být ovlivňována např. prostřednictvím word-of-mouth či 

hromadnými sdělovacími prostředky (Han, 1989; Lu a Heslop, 2008). 

 

Studie ukazují, že země původu produktu může působit jako signál pro vnímání kvality 

produktu, může také ovlivňovat vnímanou míru podstupovaného rizika spojovanou 

s produktem, hodnotu produktu a stejně tak pravděpodobnost jeho nákupu. Dle 

Chattalase, Kramera a Takady (2008) konceptualizační rámec výše zmiňovaného efektu 

sahá od vlivu země, ve které byl produkt vyroben, až po nehmatatelné bariéry vstupu 

na nové trhy v podobě spotřebitelských předsudků vůči importovaným produktům.  

 

Na mnoha příkladech můžeme vidět, že země původu je důležitým aspektem, který má 

význam nejen pro obchodníky usilující o zvýšení konkurenceschopnosti svých produktů 

v zahraničí, ale také pro tvůrce veřejné politiky se stejným zájmem, pouze s tím 

rozdílem, že státní instituce tuto snahu uplatňují na národní či průmyslové úrovni (Roth 

a Diamantopoulos, 2009).  

 

Spotřebitelský etnocentrismus 

V souvislosti s uplatněním domácích produktů na zahraničních trzích hraje důležitou 

roli zákazníkova míra etnocentrismu. Čím více je spotřebitel etnocentrický, tím silněji 

se efekt země původu promítne do ohodnocení produktu, v záměru koupě produktu a v 

ochotě nakupovat zahraniční produkty, (Světlík, 2011; Štrach, 2009). Může 

se promítnout ve spotřebitelově důvěře a postojích vůči zemi, ze které produkt pochází 

(Kunczik, 1997).  

 

Může tak negativně ovlivnit povědomí o zahraničním produktu. Snahou marketérů by 

mělo být ovlivňování pozitivních či negativních postojů vůči produktům pocházejícím 

z té určité země a to prostřednictvím působení na pozitivní etnocentrické postoje 

spotřebitelů – například upřednostňování domácí produkce jako kvalitnější, zdravější, 

hodnotnější, umožňující zaměstnávání místních obyvatel a tím podporující 

zaměstnanost v regionu, kraji či zemi a také napomáhající rozvoji národního průmyslu 

(Štrach, 2009, s. 62). Pro měření míry etnocentrismu spotřebitele byla vyvinuta stupnice 

spotřebitelského etnocentrismu CETSCALE, na jejímž základě je možné určit, zda je 
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spotřebitel otevřen nákupům produktů pocházejících ze zahraniční. (Schiffman a 

Kanuk, 2004) 

 

Etnocentrismus se však může projevit i opačným směrem. Některé národy pociťují 

nenávist vůči jiným, především z důvodu historických (Kunczik, 1997). Tento jev poté 

promítají do svého nákupního chování. Například docházelo k tomu, že velké množství 

Evropanů se vyhýbalo nákupu jihoafrického zboží v období apartheidu, čínští 

spotřebitelé žijící v oblasti Nanjing (místo, kde docházelo k násilnostem v průběhu 8leté 

japonské okupace) by mohli ze svých nákupů vydělit produkty vyrobené v Japonsku 

z důvodu nepřátelství vůči této zemi.  

 

Stejně tak můžeme vidět neochotu u Holanďanů nakupovat německé produkty 

jako následek německé okupace během války (Huang, Phau a Lin, 2010). Dalším 

příkladem může být existence anti-Amerikanismu a Frankofobie (Amine, 2008), tedy 

konzistentní nepřátelství vůči vládě, historii, kultuře a lidem pocházejících 

ze Spojených států amerických nebo Francie, resp. Frankofonie (globální komunita, 

která jako dorozumívací prostředek používá francouzštinu).  

 

Mezinárodní marketéři proto musí velmi obezřetně volit mezi standardizovanou či 

lokální marketingovou strategií, s plným vědomím o tom, jak spotřebitelé na cílovém 

trhu pravděpodobně budou vnímat a následně reagovat na zemi původu produktu 

a informace o něm (Kotler, Wong, Saunders a Armstrong, 2007; Světlík, 2012). 

 

Obrázek 10 znázorňuje, jak se prakticky nesnášenlivost či nevraživost vůči jiným 

národům promítá do nákupního rozhodování spotřebitele při výběru produktů 

pocházejících z těchto zemí. Pokud se nacházíme v otevřené ekonomice, pak je logické, 

že nedostatek žádaného zboží je spotřebitel schopen si obstarat v zahraničí. V takovém 

případě však zahraniční producenti musí mít na paměti, že do rozhodnutí o koupi 

vstupují i další faktory, jako je například nepřátelství v důsledku válečných konfliktů či 

nesnášenlivost vůči jiným ekonomikám jako takovým. Oba tyto aspekty vstupují do 

rozhodnutí a více či méně ovlivňují spotřebitelovu míru etnocentrismu, které následně 
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ovlivní jeho rozhodnutí o tom, zda daný produkt koupí či nikoli (Nijssen, Douglas, 

2004). 

 

 

Zdroj: dle Nijssen, Douglas, 2004 

Obrázek 10 Etnocentrismus a jeho vliv na nákupní chování spotřebitele 

 

Zažité stereotypy spojené s nákupním rozhodováním spotřebitelů bývají velmi obtížně 

měnitelné a souvisí s hodnotami spotřebitele, jako je kultura, zvyky či normy 

společnosti (Jurášková a Šramová, 2011). Jak uvádí Schweiger (1988), jsou tyto 

stereotypy jakýmsi mostem mezi postojem spotřebitele a image. Image však na rozdíl 

od postojů v sobě nese prvek, který nelze vysvětlit.  

 

Hofstätter (1957, in Kunczik, 1997) zdůrazňuje, že národy si mezi sebou lépe rozumí, 

pokud se jedná o národy s podobnými stereotypy, pokud je národní image jedné země 

blízká národní image země jiné a pokud panuje shoda ve vnímání image třetí země 

těmito dvěma zeměmi. Očekávání, která jsou spjata se zemí původu, daná země může 

ovlivňovat. Prostřednictvím různých marketingových aktivit se snaží o vybudování 

pozitivního vnímání značky země (country brand).  
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Proto, aby se pak země stala značkou, která bude schopna konkurovat ostatním 

značkám (jiným zemím), musí splňovat stejné parametry jako jiné značky. Jedná se 

především o její viditelnost, odlišnost od ostatních, důvěryhodnost a atraktivitu. Země 

musí být jednoznačně identifikovatelná, např. v podobě jejích hodnot, historie, 

konkurenčních výhod a výsledků (Machková 2009; Clifton, Simmons a kol., 2003; 

Vávrová a Červenka, 2011).  

 

A protože jsou spotřebitelé vystavováni přemíře domácích i zahraničních produktů 

a značek, ze kterých mohou vybírat, představuje porozumění bázi, na základě 

které se spotřebitelé mezi jednotlivými alternativami nákupu rozhodují, strategickou 

výzvu pro marketingové aktivity obchodníka (Huang, Phau a Lin, 2010; Kotler, Wong, 

Saunders a Armstrong, 2007). 

 

Spotřebitelský patriotismus 

Patriotismus v původním slova smyslu vyjadřoval loajalitu k církvi (MacNabb). 

Spotřebitelský patriotismus je spojen s vyjádřením lásky a podpory vlastnímu národu. 

V tomto se koncepty spotřebitelského patriotismu a etnocentrismu shodují. Významný 

rozdíl však spočívá ve vztahu spotřebitelů k ostatním národům.  

 

Jestliže v případě etnocentrismu spotřebitel upřednostňuje domácí produkci a svým 

způsobem podhodnocuje produkci zahraniční, pak v případě patriotismu platí fakt, že 

přestože spotřebitel vyjadřuje sounáležitost se zemí, ve které žije, neovlivňuje to za 

každou cenu negativně jeho postoj vůči zahraničním produktům. Je však nutné zmínit, 

že tyto jevy, ačkoli se doplňují, tak jejich vzájemný vztah závisí na kulturním prostředí 

a mění se v různých zemích (Vassella, Fountain a Fountain, 2010).  

 

Patriotismus se pak projevuje jako nekritický patriotismus (jeho charakteristiku 

vystihuje sousloví: „Moje země dobrá či špatná.“) nebo konstruktivní patriotismus 

(sounáležitost se zemí, která se vyznačuje kritickou loajalitou, kladením otázek a 

kritikou jako hnací silou pro pozitivní změny). (Huddy a Khatib, 2007) 
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Spotřebitelský kosmopolitismus 

Pojem kosmopolitismus pochází ze spojení řeckých slov kosmos (svět) a politis 

(obyvatel) (Riefler, Diamantopoulos, 2009). Ve své podstatě vyjadřuje, že kosmopolitní 

člověk je všude doma, jeho občanství zahrnuje celý svět, váží si lidského života v každé 

podobě a emocionálně vnímá zvyky, jazyk a kulturu mnoha různých lidí. Typickým 

znakem kosmopolitního člověka je to, že nemá pochybnosti o svém národu, 

nepochybuje však ani o všech ostatních národech (Plocek, 2012). Tento jev je 

v současnosti aktuální v mnoha sférách v důsledku procesu globalizace. 

 

Z pohledu marketingu je spotřebitelský kosmopolitismus definován jako jakási 

transnárodní segmentační základna. Koncepce kosmopolitismu jako souboru pocitů a 

fantasií, kulturních dovedností a kompetencí a jako součást každodenního života 

umožňuje vnímat jej více jako součást spotřebitelova životního stylu. Tento jev je 

v tržním prostředí doprovázen nutností rozhodnout se o tom, zda produkce na trhu 

nabízená bude standardizovaná (tedy stejná pro všechny trhy), či ji bude výrobce 

adaptovat na podmínky lokálního trhu. 

 

Jako původce kosmopolitního chování v nákupním rozhodování jsou označovány čtyři 

faktory (Riefler, Diamantopoulos, 2009).: 

- Cesty – spotřebitel v běžném životě navštíví řadu míst. Je pravděpodobné, že 

během těchto cest překročí i hranice státu, ve kterém žije. Návštěva různorodých 

míst v něm pak zanechává více či méně pozitivní či negativní pocity a nálady. Jak 

vyplývá z definice kosmopolitismu, pokud jsou tyto pocity pozitivní, lze turistické 

cesty považovat za původce kosmopolitního chování. 

 

- Přistěhovalectví (příp. pobyty při vyhoštění ze státu) – v případě, že se obyvatel 

dobrovolně rozhodne pro život na území jiného státu anebo je ze své mateřské 

země vyhoštěn, pak je zde reálný předpoklad, že tento obyvatel jako spotřebitel 

bude vykazovat kosmopolitní sklony ve svém nákupním chování. 

 

- Mezikulturní vzd ělávání – dalším faktorem je mezikulturní vzdělávání, důležité 

nejen v obchodních vztazích. Pokud spotřebitel poznává kulturu a společenské 
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zvyky jiných národů, může to v něm vyvolávat pocit sounáležitosti s tímto 

národem. 

 

- Hledání sociálního statutu – lze říci, že tento faktor je poměrně složitou 

záležitostí. V případě sociálního statutu je nutné zohledňovat aspekty jako je 

pohlaví, věk, rasa, vzdělání, zaměstnání či postavení ve společnosti.  

 

Spotřebitelský kosmopolitismus je pak dotvářen působením dalších jevů, jako je 

kosmopolitismus v původním slova smyslu, dále pak spotřebitelský etnocentrismus, 

lokální patriotismus, internacionalismus a otevřenost vůči světu. Společně 

s etnocentrismem působí na ochotu spotřebitele kupovat zahraniční produkty. Celý tento 

proces je znázorněn na obrázku 11 (Riefler, Diamantopoulos, 2009). 

 

Zdroj: dle Riefler, Diamantopoulos, 2009  

Obrázek 11 Působení spotřebitelského kosmopolitismu na ochotu kupovat zahraniční 

produkty 

 

Pro přehlednost je zde na místě uvést ještě obrázek 12, který nabízí ucelený pohled na 

celou problematiku, neboť shrnuje výše popsané jevy a dotváří tak komplexní představu 

o působení těchto jevů na chování spotřebitele v případě rozhodování o nákupu 

zahraničních produktů. 
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Zdroj: dle Belch, Belch, 1993 

Obrázek 12 Spotřebitelova percepce zahraničních produktů 

 

3.2.5 Spot řební chování v rámci vina řského pr ůmyslu 

Koupit v dnešní době láhev vína znamená, že se spotřebitel rozhoduje mezi 

nepřeberným množstvím produktů, které jsou na trhu nabízeny. Přestože i u dalších 

kategorií v potravinářském průmyslu lze zaznamenat větší výběr v nabízeném 

sortimentu, je nutno podotknout, že v případě vína se může jednat až o stovky kusů.  

 

Avšak nejen tato skutečnost neusnadňuje průměrnému spotřebiteli jeho volbu. Jde totiž 

o produktovou kategorii, která je charakteristická vysokou potřebou informací pro 

rozhodování, na druhé straně však tyto informace běžně nemá spotřebitel k dispozici. 
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Jak uvádí Heslop, Cray a Armenakyan (2010), rozhoduje se obvykle spotřebitel o koupi 

produktu na základě těchto tří aspektů: značka, země původu vína a cena ve vztahu 

ke kvalitě, vhodnosti pro nákup a k použití v různých situacích.  

 

Mezi další faktory, které, dle provedených výzkumů, zákazníky ovlivňují při výběru 

vína, jsou řazeny zejména druh a typ vína, zkušenosti spotřebitele, odrůda a další. 

(Veselá a Zich, 2015).  

 

Za posledních 7 let se změnil především způsob konzumace vína, konzumenti vína 

upřednostňují především jeho kvalitu . K té hledají spotřebitelé cestu prostřednictvím 

svých zkušenějších přátel a kladou důraz na důvěryhodné informace (Víno a 

spotřebitel, 2012). 

 

Jedním z faktorů, který také vstupuje do rozhodování spotřebitelů ve vinařském 

průmyslu je tzv. vinařská turistika. Dle Govindasamy a Kelley (2014) vykazují turisté 

navštěvující turistické destinace v rámci konceptu agroturistiky náklonnost k návštěvě 

události, jejímž primárním cílem je ochutnávání vína. Z této skupiny turistů pak 

převažují ti, kteří si myslí, že nabídka odrůd je lepší přímo u vinaře než v supermarketu 

a také ti, kteří považují cenu u vinaře ve srovnání se supermarketem příznivější.  

 

Dle výzkumu (McCutcheon, Bruwer a Li, 2009; Famularo, Bruwer a Li, 2010) vyplývá, 

že region původu je důležitým faktorem, který ovlivňuje nákupní rozhodnutí při koupi 

vína. Z výzkumu dále vyplynulo několik důležitých vazeb mezi regionem původu jako 

aspektem ovlivňujícím nákupní rozhodnutí a rozličnými důvody, pro které lidé vinařské 

regiony navštěvují. Tyto vazby jsou měřeny pomocí Pearsonova korelačního 

koeficientu. Prvním zkoumaným prvkem je vždy region původu jako aspekt ovlivňující 

nákupní rozhodnutí a druhým důvod, proč lidé navštěvují vinařský region. Jednotlivé 

vazby jsou následující: 

- Střední až silná vazba se získáváním znalostí o víně (0,498). 

- Střední až silná vazba s vinařskou turistikou a získáváním znalostí o produkci a 

výrobě vína (0,439). 

- Střední až silná vazba s ochutnáváním vín ve sklepích vinařů (0,433). 
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- Střední až silná vazba s koupí vína ve sklepích vinařů (0,411). 

 

Na základě tohoto pak autoři zdůrazňují, že návštěva vinařského regionu může vést 

k vyššímu zájmu o víno - fakt, že turista může ochutnat víno přímo u výrobce a 

zakoupit si jej ho následně ovlivní při dalším nákupu vína. Pokud se však turisté 

rozhodnou navštívit vinařský region za účelem rekreace či sportovního vyžití, potom 

vzájemná interakce se zařazováním regionu původu do nákupního rozhodnutí je 

reprezentována poměrně slabou negativní vazbou. 

 

V závěru nesmí být opomenut fakt, že ženy kladou větší váhu na region původu jako 

faktor ovlivňující nákupní rozhodnutí než muži (McCutcheon, Bruwer a Li, 2009). 

 

3.3 Pojetí konkurenceschopnosti firem 

Slovo konkurenceschopnost je možné chápat dvojznačně. V absolutním slova smyslu 

znamená samotnou přítomnost subjektu na trhu, kde se střetává s konkurenty a funguje 

v rámci specifických podmínek, které na daném trhu panují. Neboli každý subjekt, který 

na trhu přežije při produkci nenulového množství, by mohl být považován za 

konkurenceschopný. V relativním slova smyslu jde o míru úspěšnosti subjektu oproti 

ostatním konkurentům. To znamená, že konkurenceschopný subjekt je úspěšnější než 

jeho soupeři. „Konkurenčnost má dvě spojité stránky – jednak schopnost vést ofenzivní 

nápor na konkurenty, jednak schopnost čelit náporu konkurentů (Jirásek, 2011, s. 50).  

 

3.3.1 Formování konkurenceschopnosti 

Jak uvádí Mikoláš (2005), je současné pojetí konkurenceschopnosti firem tvořeno 

čtyřmi základními atributy konkurenceschopnosti a to finančním, lidským, 

procesním a obchodním potenciálem. Ty je však nutné doplnit o minimálně další čtyři 

atributy – identita, integrita, mobilita a suverenita firmy. Celý tento koncept je zachycen 

na obrázku 13. 
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Zdroj: Mikoláš, 2005 

Obrázek 13 Schéma konkurenceschopnosti dle Mikoláše 

 

Dle tohoto schématu je jádrem konkurenceschopnosti vize a strategie, od jejichž jasné 

definice se celý koncept odvíjí. Konkurenční prostředí, tedy externí zdroj 

konkurenceschopnosti, je pak vymezováno prostřednictvím lidské společnosti (ve všech 

podobách), času (v astronomické ale i relativní podobě), přírody (živá, neživá, případně 

umělá) a prostoru (nejen jako výrobní prostor, ale i např. virtuální plocha). 

 

Zich (2009, 2010, 2012) se na konkurenceschopnost dívá z pohledu tří úrovní 

konkurenceschopnosti – kvalifikační, seberealizační a konfrontační úroveň (viz 

obrázek 14). Pokud se vůbec chce firma do soutěže zapojit, je nutným předpokladem 

dosažení takové kvality konkurenceschopnosti, která jí tuto účast zajistí. Jestliže se 

firmě podaří vymezit a plnit cíle aniž by přitom ohrožovala své konkurenty, pak se 

dostává na tzv. seberealizační úroveň. Znamená to, že rivalita konkurentů není nijak 

zásadní. Změní-li se tento předpoklad, a v praxi je to velmi pravděpodobné, pak se 

firma dostává na úroveň konfrontační a jejím primárním cílem by mělo být vítězství 

v soutěži. 
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Zdroj: Zich, 2012 

Obrázek 14 Schéma konkurenceschopnosti dle Zicha 

 

Pokud firma dosáhne konfrontační úrovně, je nezbytným předpokladem, aby vymezila 

vůči konkurenci svoji konkurenční výhodu. I zde se nabízí jaké výhody a jakým 

způsobem by měly být rozvíjeny. Zich (2009, 2010, 2012) uvádí tři dimenze 

konkurenčních výhod (obrázek 15) a to ryze-konkurenční výhody (jejichž rozvoj je 

orientován směrem dovnitř podniku a na interní faktory), semi-konkurenční výhody 

(které částečně obsahují prvek interního rozvoje, ale především jsou založeny na 

externích vazbách a externích faktorech) a psedou-konkurenční výhody (s orientací na 

externí faktory především v oblasti etiky a práva). 

 

3.3.2 „Soft“ pojetí konkurenceschopnosti 

Jak bylo zmíněno výše, důležitými faktory pro formování konkurenceschopnosti jsou 

identita, integrita, mobilita a suverenita (Mikoláš, Peterková, Tvrdíková a kol., 2011; 

obrázek 16). Identitu  vystihuje těchto pět znaků – idea (nová myšlenka), totem (místo, 

které ztělesňuje ideu do prostorové podoby), design (obraz ideje), rituál (chování, 

komunikace odvozené z ideje) a inovace (proces přeměny ideje). Jde o stěžejní faktor 

konkurenceschopnosti. 
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Zdroj: Zich, 2012 

Obrázek 15 Primární zaměření firem při rozvoji jednotlivých typů 

konkurenčních výhod 

 

Integrita  určuje soudržnost firmy a spojuje dva navzájem protichůdné aspekty integrity 

– identitu pracovníků a identitu firmy. Mobilita  vyjadřuje schopnost a možnost firmy 

reagovat na změny, ke kterým dochází ve vnějším i vnitřním prostředí firmy, schopnost 

její adaptace na tyto změny. Poslední složkou je suverenita, neboli postavení firmy 

v konkurenčním prostředí. Suverenita je postavena na faktu, že je firma reálně schopna 

rozhodovat o svém vývoji a realizovat své záměry. 

 

Dle Mikoláše, Peterkové, Tvrdíkové a kol. (2011) však rozvoj konkurenceschopnosti 

firmy musí být v souladu také s tzv. novými dimenzemi. Ty jsou prezentovány 

prostřednictvím celkového designu firmy, kulturou firmy a jejím vnitřním klimatem, 

celkovým chováním firmy, komunikací firmy uvnitř a navenek, produkty firmy a 

dynamika inovací a v neposlední řadě image firmy a jejím goodwillem. 
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Zdroj: Mikoláš, Peterková, Tvrdíková a kol., 2011 

Obrázek 16 Model „měkkých“ parametrů konkurenceschopnosti 

 

Podobný model nabízí Vysekalová a Mikeš (2009; obrázek 17). Ti se zaměřují na vztah 

firemní identity, komunikace a image firmy. Oba dva modely mají mnoho společného – 

nesou v sobě důraz na prvky jako identita, kultura, komunikace a všechny tyto prvky 

nechávají vyústit do budování image firmy (obrazu v myslích cílových skupin) jako 

uceleného systému, který je uvádí do souladu. 

 

Dle Kotlera (2006) je však nutné rozlišovat mezi identitou a image. Identitu je možné 

chápat jako snahu společnosti sebe i vlastní produkty nějakým způsobem identifikovat, 

vymezit. Image naproti tomu představuje obraz, který je v myslích spotřebitelů; způsob, 

jakým společnost a její produkty zákazníci vnímají. 
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Zdroj: Vysekalová a Mikeš, 2009 

Obrázek 17 Vztah firemní značky, firemní identity a image firmy 
 
V návaznosti na zmíněné modely je vhodné doplnit model formování relativní 

produktové image se zohledněním vlivu země původu produktu, země spojované 

s daným produktem jako zdrojovou zemí tohoto produktu. Model znázorněný obrázkem 

číslo 18 specifikuje vliv image země původu, image přidružené země, image značky 

produktu a relativní image konkurenčních produktů na relativní image vybraného 

produktu a tím na nákupní rozhodnutí spotřebitele v průběhu časové periody (Jaffe, 

Nebenzehl a Lampert, 1997 in Jaffe a Nebenzahl, 2001). 

 

 
Zdroj: Jaffe, Nebenzehl a Lampert (1997, in Jaffe a Nebenzahl, 2001) 

Obrázek 18 Model formování relativní produktové image 
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Na celé pojetí konkurenceschopnosti lze pak pohlížet dvojím způsobem a to tak, zda je 

samotná konkurenceschopnost vztahována primárně k podniku či k produktu. Klein 

(2011) uvádí dvojí pojetí. První z nich staví na tom, že primární je konkurenceschopnost 

plynoucí z vnitřku podniku a produktová na ni navazuje. Konkurenceschopný podnik 

tak může na trhu nabízet konkurenceschopné produkty. Druhé pojetí chápe jako 

primární produktovou konkurenceschopnost, tzn., že podnik je schopen uspokojit 

požadavky svých zákazníků tím, že jim nabídne produkt odpovídající jejich potřebám a 

tím si vybuduje svoji vlastní pozici. Vzájemná konkurence mezi podniky pak vychází 

z úspěchu jejich produktů na trhu. V rámci dizertační práce je použito právě toto druhé 

pojetí. 

 

3.4 Shrnutí sou časného stavu řešené problematiky 

Kapitola věnována současnému stavu řešené problematiky je rozdělena do tří dílčích 

oblastí. První oblast je věnována národní image, možnostem jejího budování, měření 

dalším pojmům, které jsou s ní spjaty (např. logo země či národní značka). V rámci 

první oblasti jsou vysvětleny pojmy, které jsou podstatné pro další pochopení celé 

problematiky předkládané práce. Tato oblast je také důležitá z toho důvodu, že 

poskytuje ucelený pohled na téma národní image, které je v současnosti možné studovat 

pouze v obtížně dostupné zahraniční literatuře. Domácí autoři se tomuto tématu věnují 

jen zřídka a v poměrně malém rozsahu. Práce tak shrnuje nejdůležitější poznatky, které 

mhou být cenným zdrojem informací pro odbornou veřejnost. 

 

Druhá část je věnována osobnosti spotřebitele. Tato část má v práci své opodstatnění, 

protože při budování konkurenční pozice je nutné vytvářet i takovou nabídku, kterou 

bude zákazník ochoten nakupovat. Proto výrobci musí znát postoje svých zákazníků, 

jejich preference, faktory, které působí na jejich nákupní rozhodování. Postoje a 

preference zákazníků jsou ve velké míře ovlivňovány jejich osobností a odlišnými 

kulturními podmínkami země, ze které pochází. Tyto faktory si v sobě zákazníci nesou 

už od narození a jsou v průběhu života jen obtížně měnitelné. Pro výrobce je tak 

nezbytné tyto faktory poznat a svoji nabídku chování zákazníků přizpůsobit, aby mohli 

upevňovat svoji konkurenční pozici na zvoleném trhu. Část zaměřená na spotřební 
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chování obsahuje i specifika spotřebního chování ve vztahu k národní image (vymezení 

pojmů efekt země původu, spotřebitelský etnocentrismus, patriotismus a 

kosmopolitismus) a specifika spotřebního chování ve vinařském průmyslu, která 

vyplývají z dostupné odborné zahraniční literatury. V této části jsou také obsaženy 

možnosti, které podniky mají pro ovlivnění zákazníkových postojů prostřednictvím 

svých komunikačních aktivit v tradičním i novém pojetí (zahrnutí online prostředků 

komunikace). Model Rogersova trychtýře bude sloužit jako výchozí model využití 

nástrojů komunikačního mixu aplikovaných na trh s vínem při budování konkurenční 

pozice moravských vín na domácím trhu. 

 

Poslední třetí část teoretického základu objasňuje současné pojetí budování 

konkurenceschopnosti firem. V práci jsou vymezeny koncepty konkurenceschopnosti, 

které je možné využít, ale které však neodpovídají potřebám trhu s vínem. Na tomto 

trhu dochází ke střetu tří hlavních skupin a to zákazníků, výrobců a externích 

organizací. Po provedení analýz a šetření v rámci výzkumné části práce bude využito 

modelu „měkkých“ parametrů konkurenceschopnosti autorů Mikoláš, Peterková, 

Tvrdíková a kol. (2011) a koncepci konkurenceschopnosti dle Zicha (2012) pro 

navržení konceptu konkurenceschopnosti modifikovaného pro trh s vínem. 

 

Vzájemné propojení všech tří částí navazuje na pojetí konkurenceschopnosti dle Kleina 

(2011), přičemž se jedná o druhý typ pojetí konkurenceschopnosti (viz kapitola 3.3.2), 

které je postaveno na tom, že primárně je konkurenceschopnost vyjadřována jako 

konkurenceschopnost produktová a z ní pak vychází konkurenceschopnost podniku jako 

takového. 

 

Proto, aby byl produkt na trhu úspěšný, je třeba, aby odpovídal potřebám a požadavkům 

zákazníků. Proto je pro podniky nutností získávat kontinuálně informace o svých 

zákaznících, jejich spotřebních i kulturních zvyklostech, nákupním rozhodovacím 

procesu apod. Produkt zohledňující tyto faktory pak může v konkurenci na trhu uspět a 

přinést prostředky, které umožní rozvoj i samotnému podniku.  

 



73 

 

Podniky však v rámci své činnosti nepracují pouze s faktory, které jsou jimi 

ovlivnitelné. Ty, které svojí činností ovlivnit nemohou, jsou výsledkem působení 

externího prostředí a působí tak na všechny podniky v daném odvětví bez rozdílu. 

Podniky pak mohou tyto faktory využít ve svůj prospěch (pokud je to možné) a získat 

tak příležitost pro rozvoj svého podnikání.  V souvislosti tématem práce je takovým 

faktorem národní image. Pokud je mezi zákazníky určitého odvětví daná země vnímána 

pozitivně, pak tento fakt představuje pro podniky jistou výhodu, kterou mohou použít 

pro získání lepší pozice na trhu. Zároveň, ve vztahu k národní image, se mohou 

spolupodílet na utváření pozitivního vnímání země zákazníky, jako producenta 

konkrétních produktů. Je tedy nutné vědět, jakým způsobem je image země vytvářena a 

ve které oblasti její tvorby mohou působit. 
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4 VÝZKUMNÁ ČÁST 

Výzkumná část dizertační práce směřuje k naplnění výzkumných cílů (1. - 3. dílčí cíl) a 

výzkumných předpokladů (P1 – P4). Výzkum byl rozdělen do tří hlavních oblastí – 

zákazník, výrobce a externí organizace. Každá z těchto výzkumných oblastí pak svým 

dílem přispěla k naplnění hlavního cíle práce. Z tohoto důvodu má každá část vymezený 

svůj vlastní cíl, kterého bylo nutné dosáhnout.  

 

Fáze výzkumného procesu 

Celý výzkum probíhal v několika po sobě jdoucích a na sebe navazujících krocích, 

v rámci kterých byla zjišťována data od různých skupin respondentů.  

 

V první fázi byla provedena pilotní studie v podobě kvalitativního výzkumu, jejímž 

cílem bylo získat prerekvizity pro následné kvantitativní šetření. Tento výzkum se týkal 

spotřebního chování zákazníků ve vinařském průmyslu. 

 

Druhá fáze výzkumu byla věnována kvantitativnímu šetření, jehož cílem bylo zjistit, 

kdo vlastně zákazníkem vinařského průmyslu je, jaké má potřeby, požadavky a co 

ovlivňuje jeho spotřební chování. Jak již bylo zmíněno, tento výzkum vycházel 

z výsledků kvalitativního šetření. 

 

Ve třetí fázi pak proběhly řízené rozhovory s představiteli podniků vinařského průmyslu 

a to s cílem zpřesnit výsledky předchozích výzkumů. U podniků bylo využito metody 

Case Study a byly zkombinovány různé metody pro získání co nejširšího okruhu 

informací. 

 

Celý výzkum byl doplněn o analýzu sekundárních dat a bylo také využito poznatků 

získaných studiem odborných pramenů vztahujících se k danému tématu dizertační 

práce. Na závěr byla provedena syntéza dosažených výsledků, která umožnila porovnat 

výsledky jednotlivých šetření a vzájemně je svázat.  
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Časový průběh výzkumu 

Časový harmonogram jednotlivých fází výzkumného procesu je popsán v dílčích 

kapitolách výzkumné části práce. Celý proces probíhal od března 2015 do června 2016. 

 

4.1 Výzkum v oblasti zákazníka 

Výzkum v oblasti zákazníka byl konstruován tak, aby bylo možné zjistit, kdo je 

zákazníkem vinařských podniků. Tedy jaká je jejich demografická charakteristika, jaké 

výrobky při nakupování preferují, které faktory jejich rozhodnutí při nákupu vína 

ovlivňují a v neposlední řadě vytipování míst, která jsou charakteristická výraznou 

spotřebou vína a naopak. 

 

Cíl výzkumu 

Dle odstavce výše je možné říci, že hlavním cílem v oblasti zákazníka bylo zjistit, kdo 

je zákazníkem vinařského průmyslu a jaké je jeho spotřební chování primárně 

s ohledem na vliv efektu země původu při nákupním rozhodování. Zjištění 

zákazníkových preferencí při rozhodování o nákupu umožňuje výrobcům přizpůsobit 

marketingový mix tak, aby mohli zlepšovat svoji konkurenceschopnost na trhu s vínem.  

 

Postup výzkumu v oblasti zákazníka 

Aby bylo možné zákazníka dobře poznat, byla zvolena kombinace metod kvalitativního 

a kvantitativního výzkumu, které se navzájem doplňují. Tyto metody byly vybrány 

s ohledem na cíl, možnosti a limity jejich použití. Proto i jednotlivé metody mají 

stanoveny své dílčí cíle, které jsou v rámci dané části naplněny. Plán výzkumu v oblasti 

zákazníka vychází z plánu stanoveného v kapitole 1. 4 a je znázorněn obrázkem 19. 

 

Metoda kvalitativního výzkumu – Focus Groups (FG) – byla vybrána do pilotní studie, 

jejímž cílem bylo získání výchozích předpokladů. Na ni pak navázalo dotazníkové 

šetření, pomocí kterého byly získány poměrně detailní a obsáhlé informace o 

spotřebitelích (D). Tato analýza primárních dat byla doplněna analýzou sekundárních 

(AM).  
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 19 Plán výzkumu v oblasti zákazníka 

 

4.1.1 Focus Groups 

V rámci dizertační práce byla tato metoda využita při realizaci pilotní studie a to 

zejména proto, že metoda umožňuje získat názory účastníků diskuze, ne pouze 

jednotlivců, tudíž může dojít k vzájemnému ovlivňování jednotlivých účastníků, 

k podněcování diskuze a vytváření širšího spektra názorových myšlenek. Část výsledků 

vyplývajících z výzkumu metodou FG již bylo autorkou publikováno a tyto výsledky 

byly v práci využity – výsledky první části diskuzí (Veselá a Zich, 2015). 

 

Cíl FG 

Metoda FG byla použita s cílem zjistit výchozí předpoklady pro kvantitativní výzkum. 

Tzn., diskuze byla směřována k tomu, aby bylo možné určit, zda se i u malého vzorku 

respondentů projevují tendence k zohledňování faktoru národní image ve spotřebním 

chování a zda tyto tendence mají vliv na to, jak zákazníci vnímají tuzemská vína 

v konkurenci se zahraničními. 
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Objekt výzkumu 

Celkem bylo dotázáno ve všech 4 skupinách 71 respondentů. Celá diskuze pak vedla 

k tomu, že byly nadefinovány výchozí předpoklady pro kvantitativní výzkum v podobě 

dotazníkového šetření mezi spotřebiteli, což je v souladu s možnostmi použití 

kvalitativních metod výzkumu.  Charakteristiku respondentů z hlediska věku, velikosti 

skupiny a národnosti lze vidět v tabulce 3. Jednalo se o respondenty, kteří představují 

pro vinařský průmysl poměrně značný potenciál – ze zákona již mohou požívat 

alkoholické nápoje, díky nízkému věku je však možno působit na jejich preference a 

získat je tak jako zákazníky vinařského průmyslu. 

 

 

Tabulka 3 Charakteristika složení focus groups 

Kritérium Charakteristika 

Věk 19-26 

Velikost skupiny 14-15 

Národnost Česká, Slovenská 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Průběh a časový harmonogram FG 

Dotazování s následnou diskuzí bylo v každé vybrané skupině přibližně v délce 80 

minut. V rámci účelové skupinové diskuze byl respondentům rozdán materiál, na 

základě kterého potom probíhala celá diskuze. V první fázi měli respondenti dle 

materiálu na škále uvést, které z faktorů a jakou měrou ovlivňují jejich spotřební 

preference. Jednalo se o národní image produktů, preference lokálních producentů, 

vyjádření svého postoje vůči 5 vybraným zemím, jako zemím původu vína či 

k charakteristikám vína, které ovlivňují jejich nákupní rozhodnutí.  

 

Tyto náměty byly postaveny tak, že respondenti na škále od jedné do deseti (kde jedna 

značila největší vliv a 10 vliv nejmenší) měli vyznačit svůj vztah k dané problematice 

z pohledu jich samotných v roli spotřebitele vybraného produktu – vína. Právě tento typ 

otázek směřoval ke zjištění postoje spotřebitelů k zemi původu produktu. Na ně pak 

navazovala diskuze, jejímž cílem byl detailnější rozbor zjištěných údajů.  
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Dalším námětem diskuze byli výrobci vín a jejich známost.  Jedna část diskuze se tak 

věnovala využití nástroje TOMA (Top of Mind Awareness) – tedy tomu, který vinař se 

jim vybaví jako první, pokud se zeptáme na výrobce vína, a druhá část byla zaměřena 

na jméno nejznámějšího vinaře.  

 

Poslední část diskuze směřovala k externím organizacím, které zaštiťují vinaře. Tyto 

organizace mohou poskytovat právní pomoc, finanční podporu, zajišťovat propagaci 

v rámci celé ČR zaměřenou obecně na moravská vína apod. V rámci diskuze byl 

věnován čas tomu, zda si respondenti myslí, že tyto organizace napomáhají zvyšovat 

konkurenceschopnost vinařů. 

 

Výsledky FG 

První část výsledků, jak již bylo zmíněno, byla publikována v odborném časopise 

(Veselá a Zich, 2015) a byla zaměřena primárně na zemi původu vín. Dle dostupných 

výzkumů (např. Heslop, Cray a Armenakyan, 2010) společně s cenou a značkou vína 

patří mezi tři hlavní atributy, které rozhodují o tom, zde si spotřebitel víno koupí, či 

nikoli. 

 

V tabulce 4 jsou znázorněny odpovědi první oblasti – vlivu efektu země původu 

obecně. Jak je vidět z tabulky, výzkumy zahraničních autorů byly potvrzeny. Z diskuze 

vyplynulo, že i Čeští a Slovenští spotřebitelé považují zemi původu za faktor, který 

ovlivňuje jejich nákupní chování. Pokud bychom brali v potaz fakt, že jestliže ohodnotí 

míru vlivu efektu země původu od 1 do 4, je tento vliv v tomto případě považován za 

významný, pak je možné konstatovat, že na této skutečnosti se shodla většina ze 

zúčastněných v diskuzi.  

 

Poměrně důležité je také zmínit fakt, že velká část účastníků vyjádřila svůj názor 

hodnocením 1 nebo 2, tedy země původu vykazuje silnou míru vlivu na spotřebitele. 

Vyskytla se i negativní hodnocení tohoto vlivu, ale jejich procento v celkovém součtu 

bylo zanedbatelné. Tito respondenti při nákupu dávali přednost jiným motivům koupě či 

nákup vína nerealizovali.  
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Tabulka 4 Vliv efektu země původu – obecná rovina 

Zdroj: Vlastní výsledky 

 

Analýza vlivu efektu země původu byla následně doplněna o vliv znalosti konkrétní 

země – tzn., že účastníci diskuze měli určit, zda je ovlivní, pokud znají konkrétní zemi, 

ve které bylo víno vyrobeno. Do této analýzy byly zahrnuty země, které jsou 

považovány za významné světové producenty – Francie (jde o největšího světového 

producenta vín, největšího exportéra, vína z Francie jsou považovány za jedny 

z nejkvalitnějších na světě, je to země s dlouholetou tradicí a nejvyšší prestiží), 

Portugalsko a Maďarsko (také země s dlouholetou tradicí a věhlasem, nicméně nepatří 

mezi země s tak velkou rozlohou vinic jako má např. Francie).  

 

Tyto země byly doplněny o Českou republiku (první důvod je ten, že výzkum je 

zaměřen na české spotřebitele a tak je nutné znát jejich postoj a druhým důvodem je 

boom vinařského průmyslu v cca posledních 20 letech ruku v ruce s dlouholetou tradicí) 

a Velkou Británii, která se v posledních letech snaží o prosazení se také na trhu vín 

(Čeřovský, 2014). 

 

Pokud jde o konkrétní výsledky tak, jak je ukazuje tabulka 5, je z nich patrná spojitost 

mezi hodnocením země a produkcí vína.  Francie byla jednoznačně identifikována jako 

země, která výraznou měrou ovlivňuje zákazníky při koupi vína. Je to dáno 

charakteristikami, které byly zmíněny v předchozím odstavci. Obdobně, v důsledku 

národnostního složení účastníků diskuze, byla hodnocena i Česká republika. U obou 

zemí se projevil vliv image země jako vinařského producenta.  

Méně jednoznačné výsledky vykazovalo Maďarsko a Portugalsko. U Maďarska byl 

tento fakt doplněn o informaci, že je vnímáno jako jeden ze světových producentů, ale 

protože se specializuje na produkci sladkých vín, není v ČR pro zákazníky tak 

atraktivní. U Portugalska byly zaznamenány kladné odpovědi a to primárně 

Míra vlivu Počet pozitivních odpovědí 

Vysoká (1-4) 64 

Střední (5-7) 5 

Nízká (8-10) 2 



80 

 

v souvislosti s produkcí červených odrůd. U konzumentů bílých vín tato země není 

vyhledávaným producentem. 

 

Z tabulky je patrné, že Velká Británie navzdory tomu, že kvalita jejích vín stoupá, stále 

není považována za typického producenta vína. Z tohoto důvodu spotřebitelé nevědí, co 

od těchto vín očekávat, a nejsou ochotní zaplatit vyšší cenu těchto vín. 

 

Tabulka 5 Vliv efektu země původu – dle zemí 

Míra vlivu 

Počet pozitivních odpovědí 

Francie 
Česká 

republika 
Portugalsko 

Velká 

Británie 
Maďarsko 

Vysoká (1-4) 68 64 48 9 22 

Střední (5-7) 3 7 19 19 29 

Nízká (8-10) 0 0 4 43 20 

Zdroj: vlastní výsledky 

 

Další ze sledovaných faktorů byl projev tzv. lokálního patriotismu . To znamená, že 

spotřebitel preferuje domácí produkci a v rámci domácí produkce vyhledává produkty 

místních výrobců. Z tabulky 6 je patrné, že v případě lokálního patriotismu se projevuje 

obdobný trend jako u efektu země původu a to ten, že pokud spotřebitel nakupuje víno, 

dává přednost místním výrobcům. Nicméně, co je důležité u patriotismu obecně, 

oceňují i produkci jiných států.   

 

Tabulka 6 Preference lokálních producentů 

Míra vlivu Počet pozitivních odpovědí 

Vysoká (1-4) 62 

Střední (5-7) 6 

Nízká (8-10) 2 

Zdroj: Vlastní výsledky 

 

Tato produkce je spotřebiteli vyhledávaná proto, že místního vinaře zákazník obvykle 

zná, ví, s jakou kvalitou vín může počítat, a pokud se jedná o drobné vinaře, kladně je 
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hodnocen i vztah cena/kvalita. Podporou místních vinařů také přispívají k rozvoji 

daného regionu a udržení zemědělské produkce. 

 

Nákupní rozhodování je dále podmíněno ostatními vlivy mezi něž patří např. obal 

lahve, který poutá pozornost na první pohled, dále odrůda vína a jeho barva, klasifikace 

vín dle zbytkového cukru (suché, polosuché, poloslané a sladké), kvalita (jejíž rozměr 

se obtížně určuje a je přímo úměrně závislá na přírodních podmínkách v daném roce a 

dané oblasti) a v neposlední řadě označení vín dle přívlastku (pozdní sběr, výběr 

z hroznů, z bobulí, slámové či ledové víno) či v menší míře speciální edice vín (V.O.C., 

Terroir produkty apod.). 

 

Jak bylo zmíněno v úvodu podkapitoly, jedna z částí diskuze byla věnována také 

výrobcům a spolupracujícím institucím. Z pohledu nástroje TOMA byly na prvním 

místě jmenovány nejčastěji vinařství, která jsou známá ve více regionech. Obvykle se 

také jednalo o vinařství, jejichž produkty je možné zakoupit v sítích supermarketů – toto 

byl pravděpodobně důvod, proč se vybavovala účastníkům diskuze nejvíce. Mezi 

nejčastěji zmiňovanými se objevil Znovín Znojmo, Víno Mikulov, Templářské sklepy, 

Habánské sklepy, dále pak Vinium Velké Pavlovice, Víno Pavlov, Vinařství Sonnberk, 

Víno Valtice, Vinné sklepy Lechovice, Vinařství Zaječí či vína od malovinařů. 

 

Obdobná situace se opakovala i v případě, že respondenti měli reagovat na otázku, které 

vinařství je dle nich v ČR nejznámější.  Znovín Znojmo, Víno Mikulov, Templářské 

sklepy, Vinium Velké Pavlovice apod. patřili opět mezi nejčastěji zmiňované. Mezi 

jmenovanými víny se objevil také Sklepmistr a vína v Tetra Pak obalech z obchodního 

domu Tesco. 

 

Spolupráce s organizacemi zaštiťujícími vinaře byla v diskuzi hodnocena převážně 

kladně. Pravděpodobně nejznámější organizací, pomáhající vinařům je dle výsledků 

diskuze značka „Vína z Moravy, Vína z Čech“. Nejedná se o instituci jako takovou, ale 

o značku pod záštitou Vinařského fondu, který ale účastníci diskuze zmínili jen 

v několika málo případech. Další ze jmenovaných institucí byl Svaz vinařů ČR. 

V případě svazu ale nešlo o jednoznačné odpovědi, protože někteří zaměňovali Svaz za 
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asociaci vinařů apod. Mezi zmíněnými byla také Česká obchodní inspekce, značka 

Klasa, Evropská Unie a v ojedinělých případech Ministerstvo zemědělství, značka 

„Český výrobek“, sdružení V8 a Salon vín. 

 

4.1.2 Dotazníkové šet ření 

Stěžejní metodou pro získání dat o spotřebitelích vinařského průmyslu bylo dotazníkové 

šetření. Tato metoda kvantitativního výzkumu je vhodná k využití z několika důvodů – 

k získání většího množství dat, k potvrzení či vyvrácení stanovených hypotéz, pro 

doplnění výsledků výchozího kvalitativního výzkumu. Část výzkumů plynoucích 

z výsledku dotazníkového šetření již byla autorkou publikována v odborném článku 

(Malačka, Veselá, 2016). 

 

Cíl dotazníkového šetření 

Cílem dotazníkového šetření bylo získání informací o spotřebitelích vinařského 

průmyslu a jejich spotřebním chování, tedy faktorech, které jej ovlivňují. Hlavní cíl byl 

orientován primárně na vlivy image země na spotřební chování. Dalšími cíli bylo 

zjištění vztahu mezi spotřebou vína a podporou organizací, které zaštiťují vinaře (např. 

Vinařský fond) a podílejících se na rozvoji vinařského průmyslu jako faktoru budování 

image země či regionu a rozvoje regionu. Všechny tyto faktory mohou být výrobci i 

organizacemi využity pro budování konkurenční pozice moravských vín na domácím 

trhu. 

 

Objekt výzkumu 

Základní soubor výzkumu byl tvořen obyvateli ČR. Do dotazníkového šetření byli 

zapojeni respondenti starších 18 let. Dle zákona 379/2005 Sb., o opatření k ochraně 

před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými 

látkami a o změně souvisejících zákonů (§12) se zakazuje prodávat alkohol všem 

osobám mladším 18 let, což determinuje dolní hranici věku respondentů, u kterých byly 

zjišťovány jejich nákupní preference při koupi vína. Horní hranice nebyla stanovena. 

 

V tabulce 7 jsou znázorněny geodemografické charakteristiky respondentů, kteří se 

zúčastnili dotazníkového šetření. Jak je patrné z tabulky, objekt výzkumu byl vybrán 
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s použitím záměrného výběru – kvótní výběr. Kritéria pro zařazení do vzorku 

respondentů byla pohlaví a region původu respondentů, resp. kraj, ze kterého pochází.  

 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 433 respondentů, z nichž 55 % byly ženy a 45 % muži. 

Rozdělení dle krajů proběhlo také na základě sekundárních dat Českého statistického 

úřadu. Nejpočetněji tak byly zastoupeny kraje Praha, Středočeský kraj, dále pak 

Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj. Tyto údaje hrají důležitou roli ve 

spotřebním chování zákazníků vinařského průmyslu, neboť v některých krajích ČR je 

stále víno spotřebitelsky neatraktivním artiklem.  

 

V rámci výzkumu bylo také ověřováno, zda je vzorek respondentů reprezentativní 

vzhledem k rozložení v populaci – zda se liší skutečné pozorované četnosti od těch 

očekávaných. Tzn., zda rozdělení dle pohlaví a krajů ve zkoumaném vzorku odpovídá 

skutečnému stavu populace dle dat Českého statistického úřadu. Pro potvrzení tohoto 

faktu byl u pohlaví využit binomický test: 

 

H0: Rozdělení dle pohlaví ve zkoumaném vzorku odpovídá skutečnému stavu populace 

dle dat Českého statistického úřadu. 

H1: Rozdělení dle pohlaví ve zkoumaném vzorku neodpovídá skutečnému stavu 

populace dle dat Českého statistického úřadu. 

. 

H0: Rozdělení dle krajů ve zkoumaném vzorku odpovídá skutečnému stavu populace 

dle dat Českého statistického úřadu. 

H1: Rozdělení dle krajů ve zkoumaném vzorku neodpovídá skutečnému stavu populace 

dle dat Českého statistického úřadu. 

 

P-hodnota pro tento test vyšla 0,05 což na hladině významnosti α = 0,05 znamená, že 

byla PŘIJATA  hypotéza H0 – pozorované četnosti se od očekávaných neliší – pohlaví 

respondentů odpovídá rozdělení pohlaví v rámci celé populace. 

 

Obdobně byl proveden také test pro určení reprezentativnosti vzorku dle krajů. Pro 

potvrzení tohoto faktu byl proveden χ2 test dobré shody. Výsledná p-hodnota pro tento 
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test byla 0,772 což na hladině významnosti α = 0,05 znamená, že byla PŘIJATA 

hypotéza H0 – rozdělení respondentů dle krajů odpovídá rozdělení obyvatel dle krajů 

v rámci ČR. 

 

Tabulka 7 Struktura vzorku respondentů 
Pohlaví Vzorek (%) Populace ČR (%) 

Žena 55 51 

Muž 45 49 

Místo bydliště Vzorek (%) Populace ČR (%) 

Praha 13 12 

Středočeský kraj 13 12 

Jihočeský kraj 4 6 

Plzeňský kraj 5 5 

Karlovarský kraj 2 3 

Ústecký kraj 6 8 

Liberecký kraj 4 4 

Královéhradecký kraj 6 5 

Pardubický kraj 5 5 

Vysočina 7 5 

Jihomoravský kraj 12 11 

Olomoucký kraj 6 6 

Moravskoslezský kraj 10 12 

Zlínský kraj 7 6 

Zdroj: Vlastní výsledky 

 

 
Průběh a časový harmonogram dotazníkového šetření 

Dotazník byl sestaven na základě výsledků získaných z kvalitativního výzkumu (viz 

předchozí podkapitola). Po sestavení dotazníku byl proveden tzv. pretest, jehož cílem 

bylo na malém vzorku respondentů odstranit chyby, které se v dotazníku objevují – 

nejednoznačnost otázek či odpovědí, použití odborných pojmů nesrozumitelných pro 

respondenty, chybějící vysvětlení či otázka apod. Poté byl dotazník upraven do finální 
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podoby a distribuován mezi respondenty dvojí formou – přímým dotazováním a 

prostřednictvím internetového dotazování pomocí formuláře Google. Fyzicky 

odevzdané dotazníky v papírové podobě pak byly autorkou práce také přepsány do 

elektronické podoby a zmíněný formulář vytvořil soubor všech odpovědí, se kterým pak 

bylo provedeno statistické vyhodnocení dat. 

 

Výzkum probíhal od 13. 5. 2015 do 17. 6. 2015. Největší počet respondentů odpovídal 

v prvním týdnu dotazování a další nárůst byl zaznamenán na konci období, kdy byly 

doručeny zbývající dotazníky ve fyzické podobě.  

Dotazník se skládal z uzavřených, polootevřených a otevřených otázek, díky nimž bylo 

možné pochopit postoje zákazníků vůči produktům vinařského průmyslu. Některé 

z uzavřených otázek měly podobu baterie otázek, což znamená, že respondenti byli 

dotazováni v jedné otázce na několik podotázek, které měly stejnou škálu odpovědí. 

Tímto se docílilo úspory času i prostoru a dotazník tak obsahoval menší množství 

otázek. Otevřené otázky v dotazníku byly zvoleny z toho důvodu, že respondentovi 

dávají prostor se více vyjádřit k dané problematice. Pomocí otevřené otázky nelze získat 

tak detailní odpovědi jako např. při osobním interview, nicméně i tak je důležité je do 

dotazníku zahrnout a získat alespoň parciální představu o spotřebitelově mínění.  

 

Koncepce dotazníku byla vystavena dle obvyklých pravidel, tzn., že nejdůležitější 

otázky byly uvedeny v první části dotazníku, na ně navazovaly otázky doplňující 

zkoumanou problematiku a v závěru byly uvedeny identifikační údaje, které sloužily 

pro zařazení respondentů do šetření a k získání podkladů o struktuře zákazníků 

vinařského průmyslu. 

 

V kapitole 1.2 byly definovány hlavní předpoklady výzkumu, ke kterým byly 

v jednotlivých pasážích formulovány příslušné hypotézy a výzkumné otázky (VOD – 

výzkumné otázky týkající se dotazníkového šetření), na jejichž základě bylo 

zhodnoceno, zda předpoklad platí, či nikoli (vyjma předpokladu P4, který je řešen 

v kapitole 4.2). V rámci dotazníkového šetření byl doplněn ještě dílčí předpoklad P5, 

který se věnuje možnostem využití vinařské turistiky pro budování konkurenční pozice 

moravských vín. Všem stanoveným hypotézám jsou věnovány následující strany. 
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Hlavní předpoklady výzkumu 

P1: Zákazníci vnímají zemi původu vína jako faktor ovlivňující jejich nákupní 

rozhodnutí. 

P1a: Zákazníci vnímají fakt, že víno bylo vyrobeno v ČR, jako faktor 

ovlivňující jejich nákupní rozhodnutí. 

P1b: Zákazníci při rozhodování o koupi vína preferují lokální výrobce.  

P2: Zákazníci rozlišují při rozhodování o koupi vína mezi vybranými atributy 

charakterizujícími víno. 

P3: Existuje vzájemná závislost mezi šířením povědomí o značce moravských vín 

prostřednictvím Vinařského fondu a zákazníkovou preferencí vín vyrobených v České 

republice. 

P5: Spotřebitelé, kteří kupují víno od lokálních výrobců, častěji spojují nákup vína 

s vinařskou turistikou.  

 

Výzkumné otázky 

VOD1: Má pohlaví spotřebitelů vliv na jejich vztah ke konzumaci vína? 

VOD2: Má kraj, ze kterého spotřebitel pochází vliv na jeho vztah ke konzumaci vína? 

VOD3: Je možné hodnotit vztah spotřebitelů k vínu z pohledu kvality jako pozitivní? 

VOD4: Jsou z pohledu kvality moravská červená i bílá vína srovnatelná se 

zahraničními? 

VOD5: Dávají zákazníci při nákupu vína přednost místům prodeje přímo 

specializovaným na vinařské produkty? 

 

Výsledky dotazníkového šetření 

První z otázek dotazníkového šetření měla za úkol rozdělit respondenty dle jejich 

vztahu ke konzumaci a koupi vína. Pro účely výzkumu bylo nutné tento fakt zjistit a to 

proto, aby mohli být z testování vybráni ti, kteří alespoň víno kupují. Proto první otázka 

byla také zároveň otázkou filtrační. Respondenti, kteří uvedli, že víno ani nepijí, ani 

nekupují, poté odpovídali až na závěrečné otázky, které se nevztahovaly ke spotřebnímu 

chování spojenému s koupí vína.  
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Jak je patrné z grafu 1, největší zastoupení ve zkoumaném vzorku měli respondenti, 

kteří konzumují víno 1krát za měsíc (35 %), případně maximálně jedenkrát za týden 

(31 %). V menší míře respondenti konzumovali víno více než třikrát za týden (17 %). 

Ostatní kategorie byly ve výzkumu zastoupeny pouze ojediněle (do 10 %). 

 

 
Zdroj: Vlastní výsledky 
Graf 1 Vztah respondentů ke konzumaci a koupi vína 
  
V souvislosti s vyhodnocením této otázky byla také testována závislost vztahu ke 

konzumaci na pohlaví a kraji, kterého respondent pochází (VOD1 a VOD2). Pro 

výzkumnou otázku VOD1 i VOD2 byla definována nulová a alternativní hypotéza: 

 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi vztahem ke konzumaci a pohlavím. 

H1: Existuje vzájemná závislost mezi vztahem ke konzumaci a pohlavím. 

 

H0: Neexistuje vzájemná závislost mezi vztahem ke konzumaci a krajem, ze kterého 

respondent pochází.  

H1: Existuje vzájemná závislost mezi vztahem ke konzumaci a krajem, ze kterého 

respondent pochází.  

 

U krajů se prokázala jasná nezávislost (p-hodnota = 0,481 na hladině významnosti α = 

0,05), u pohlaví tato nezávislost byla slabší (p-hodnota = 0,067 na hladině významnosti 

α = 0,05), přesto však vztah ke konzumaci na pohlaví respondentů nezávisí (viz tabulka 
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8 a 9). Tzn., že závislost mezi pohlavím a vztahem ke konzumaci i kraji a vztahem ke 

konzumaci není statisticky významná. 

 

Tabulka 8 Výsledek testování VOD1 

 Testové 

kritérium 

Stupeň 

volnosti 
p-hodnota 

Pearsonův Chi-kvadrát 8,778 4 0,067 

N 392   

Zdroj: Vlastní výsledky 

 
Tabulka 9 Výsledek testování VOD2 

 Testové 

kritérium 

Stupeň 

volnosti 
p-hodnota 

Pearsonův Chi-kvadrát 51,806 52 0,481 

N 392   

Zdroj: Vlastní výsledky 

 

4.1.2.1 Ověření předpokladu P1  

První z předpokladů stanovených ve výzkumu si kladl za cíl zjistit, zda je země původu 

faktorem, který ovlivňuje spotřební chování zákazníků. Jedná se o jeden z hlavních 

faktorů, které v rámci práce byly zkoumané, jelikož tento předpoklad přímo souvisí 

s tématem dizertační práce.  

 

Znění předpokladu: Zákazníci vnímají zemi původu vína jako faktor ovlivňující jejich 

nákupní rozhodnutí.  

Data získaná dotazníkovým šetřením byla přehledně vizualizovaná v grafu 2. Na 

základě těchto dat byla stanovena nulová hypotéza, která říká, že mezi četnostmi 

neexistuje statisticky významný rozdíl (zákazníci nekladou důraz při nákupním 

chováním na zemi původu vína), a proti ní byla položena alternativní hypotéza H1 

značící, že mezi četnostmi existuje statisticky významný rozdíl (zákazníci kladou důraz 

při nákupním chováním na zemi původu vína). Znění nulové a alternativní hypotézy 

bylo následující: 

 



89 

 

H0: Zákazníci nekladou důraz při nákupním chováním na zemi původu vína. 

H1: Zákazníci kladou důraz při nákupním chováním na zemi původu vína. 

 

  

Zdroj: Vlastní výsledky 
Graf 2 Ovlivňující faktor – země původu vína  

 

Pro ověření této hypotézy byl použit chí-kvadrát test dobré shody, pomocí kterého bylo 

možné určit, zda mezi četnostmi existuje či neexistuje významný rozdíl a tedy jak 

zákazníci hodnotí vliv země původu na své nákupní rozhodování. Výsledky testu jsou 

v následující tabulce 10. Z ní lze vyčíst, že testové kritérium pro tento test bylo 208 816. 

Následně byla zjištěna kritická hodnota pro 4 stupně volnosti (počet variant odpovědí – 

1) 9,483 na hladině významnosti α = 0,05. Pro potvrzení nulové hypotézy musí platit, 

že hodnota testového kritéria musí být nižší než kritická hodnota. Na základě výsledku 

tohoto testu byla na hladině významnosti α = 0,05 ZAMÍTNUTA nulová hypotéza 

H0, protože platí, že: 

Testové kritérium = 208,816 > kritická hodnota = 9,483. Testem bylo potvrzeno, že 

mezi četnostmi existuje významný statistický rozdíl a zákazníci tedy vnímají zemi 
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původu jako faktor ovlivňující jejich rozhodnutí o koupi vína. Z grafu 2 je pak dále 

patrné, že pozitivně tento vliv vnímá více než 73 % zákazníků. 

 

 
Tabulka 10 Testování hypotézy pro P1 

 Skutečné četnosti 
Teoretické 

četnosti 

Určitě ano 149 78,4 

Spíše ano 138 78,4 

Spíše ne 73 78,4 

Určitě ne 19 78,4 

Nedokážu posoudit 13 78,4 

Celkem 392  

Chi-kvadrát 208,816 

Stupně volnosti 4 
Zdroj: Vlastní výsledky 

 

Výsledek prvního předpokladu P1, který byl statisticky ověřen, tedy zní, že tento 

předpoklad byl POTVRZEN . 

První předpoklad byl dále rozvinut do dvou dílčích předpokladů, jejichž cílem bylo 

ověřit, zda spotřebitelé preferují při nákupu vína z České republiky a zda do jejich 

rozhodnutí vstupuje fakt, že víno bylo vyrobeno u lokálního producenta. Ověření těchto 

P1a a P1b bude provedeno v následujících podkapitolách (4.1.2.2 a 4.1.2.3). 

 

4.1.2.2 Ověření předpokladu P1a 

Při zkoumání spotřebitelského chování v českém prostředí a vlivu země původu na něj 

je nezbytné ověřit, zda spotřebitelé vnímají Českou republiku jako faktor, který vstupuje 

do jejich rozhodování. Tento problém byl ověřován v rámci předpokladu P1a.  

 

Znění předpokladu: Zákazníci vnímají fakt, že víno bylo vyrobeno v ČR, jako faktor 

ovlivňující jejich nákupní rozhodnutí. 

 

Data získaná dotazníkovým šetřením byla přehledně vizualizovaná v grafu 3. Na 

základě těchto dat byla stanovena nulová hypotéza, která říká, že mezi četnostmi 
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neexistuje statisticky významný rozdíl (zákazníci nevnímají Českou republiku jako 

ovlivňující faktor při nákupním rozhodování), a proti ní byla položena alternativní 

hypotéza H1 značící, že mezi četnostmi existuje statisticky významný rozdíl (zákazníci 

vnímají Českou republiku jako ovlivňující faktor při nákupním rozhodování). Znění 

nulové a alternativní hypotézy bylo následující: 

 

 

Zdroj: Vlastní výsledky 

Graf 3 Ovlivňující faktor – původ v ČR  

H0: Zákazníci nevnímají Českou republiku jako ovlivňující faktor při nákupním 

rozhodování. 

H1: Zákazníci vnímají Českou republiku jako ovlivňující faktor při nákupním 

rozhodování. 

 

Pro ověření této hypotézy byl použit chí-kvadrát test dobré shody, pomocí kterého bylo 

možné určit, zda mezi četnostmi existuje či neexistuje významný rozdíl a tedy jak 

zákazníci hodnotí vliv původu vín v České republice na své nákupní rozhodování. 

Výsledky testu jsou v následující tabulce 11. Z ní lze vyčíst, že testové kritérium pro 

tento test bylo 259 046. Následně byla zjištěna kritická hodnota pro 4 stupně volnosti 
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(počet variant odpovědí – 1) 9,483 na hladině významnosti α = 0,05. Pro potvrzení 

nulové hypotézy musí platit, že hodnota testového kritéria musí být nižší než kritická 

hodnota. Na základě výsledku tohoto testu byla na hladině významnosti α = 0,05 

ZAMÍTNUTA nulová hypotéza H 0, protože platí, že: 

Testové kritérium = 259,046 > kritická hodnota = 9,483. Testem tedy bylo 

potvrzeno, že mezi četnostmi existuje významný statistický rozdíl a zákazníci tedy 

vnímají Českou republiku jako faktor ovlivňující jejich rozhodnutí o koupi vína. Z grafu 

3 je pak dále patrné, že pozitivně tento vliv vnímá více než 77 % zákazníků. 

 

Tabulka 11 Výsledek testování hypotézy pro P1a 

 Skutečné četnosti 
Teoretické 

četnosti 

Určitě ano 161 78,4 

Spíše ano 144 78,4 

Spíše ne 63 78,4 

Určitě ne 20 78,4 

Nedokážu posoudit 4 78,4 

Celkem 392  

Chi-kvadrát 259,046 

Stupně volnosti 4 
Zdroj: Vlastní výsledky 

 
Také dílčí předpoklad P1a byl POTVRZEN . 

 

4.1.2.3 Ověření předpokladu P1b 

Druhým dílčím předpokladem bylo ověřováno to, zda zákazníky v jejich volbě 

ovlivňuje fakt, že víno bylo vyrobeno některým z lokálních výrobců. Pomocí 

předpokladu P1b by měl být prokázáno, jestli čeští spotřebitelé vykazují některou 

z forem spotřebního chování v souvislosti s vlivem efektu země původu, konkrétně 

jestli se u nich projevují prvky lokálního patriotismu. 

 

Znění předpokladu: Zákazníci při rozhodování o koupi vína preferují lokální výrobce. 
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V grafu 4 jsou znázorněny výskyty jednotlivých variant odpovědí u dané otázky dle 

relativních četností. Na základě těchto dat byla stanovena nulová hypotéza, která říká, 

že mezi četnostmi neexistuje statisticky významný rozdíl (zákazníci nevnímají výrobu 

vína lokálním vinařem jako ovlivňující faktor při nákupním rozhodování), a proti ní 

byla položena alternativní hypotéza H1 značící, že mezi četnostmi existuje statisticky 

významný rozdíl (zákazníci vnímají výrobu vína lokálním vinařem jako ovlivňující 

faktor při nákupním rozhodování). Znění nulové a alternativní hypotézy bylo 

následující: 

 

H0: Zákazníci nevnímají výrobu vína lokálním vinařem jako ovlivňující faktor při 

nákupním rozhodování. 

H1: Zákazníci vnímají výrobu vína lokálním vinařem jako ovlivňující faktor při 

nákupním rozhodování. 

 

Pro ověření této hypotézy byl použit chí-kvadrát test dobré shody, pomocí kterého bylo 

možné určit, zda mezi četnostmi existuje či neexistuje významný rozdíl a tedy jak 

zákazníci hodnotí vliv lokální produkce na své nákupní rozhodování. Výsledky testu 

jsou v následující tabulce 12. Z ní lze vyčíst, že testové kritérium pro tento test bylo 159 

837. Následně byla zjištěna kritická hodnota pro 4 stupně volnosti (počet variant 

odpovědí – 1) 9,483 na hladině významnosti α = 0,05. Pro potvrzení nulové hypotézy 

musí platit, že hodnota testového kritéria musí být nižší než kritická hodnota. Na 

základě výsledku tohoto testu byla na hladině významnosti α = 0,05 ZAMÍTNUTA 

nulová hypotéza H0, protože platí, že: 

Testové kritérium = 159,837 > kritická hodnota = 9,483. Testem tedy bylo 

potvrzeno, že mezi četnostmi existuje významný statistický rozdíl a zákazníci tedy 

vnímají lokální produkci jako faktor ovlivňující jejich rozhodnutí o koupi vína. Z grafu 

4 je pak dále patrné, že pozitivně tento vliv vnímá více než 67 % zákazníků. 
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Zdroj: Vlastní výsledky 
Graf 4 Ovlivňující faktor – výroba lokálním vinařem 

 

Tabulka 12 Výsledek testování hypotézy pro P1a 

 Skutečné četnosti 
Teoretické 

četnosti 

Určitě ano 129 78,4 

Spíše ano 137 78,4 

Spíše ne 82 78,4 

Určitě ne 13 78,4 

Nedokážu posoudit 31 78,4 

Celkem 392  

Chi-kvadrát 159,837 

Stupně volnosti 4 
Zdroj: Vlastní výsledky 

Z výsledků předchozích tří statistických vyhodnocení je patrné, že všechny tři faktory 

vstupují poměrně významně do rozhodování spotřebitelů. 

 

Na základě výše zmíněného bylo provedeno další testování a to ve dvou rovinách. 

Cílem prvního testování bylo prokázat, zda existuje vzájemná závislost mezi tím, jestli 
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spotřebitele ovlivňuje země původu a zároveň preferují vína vyrobená v ČR. V rámci 

druhého testování byl ověřován vztah mezi preferencí vín z ČR a preferencí lokálních 

producentů. Data získaná od respondentů z obou testování byla nejdříve sestavena do 

tabulky četností tabulka 13 a 15) a následně v další tabulce byly znázorněny výsledky 

statistického ověření (tabulka 14 a 16).  

 

Tabulka 13 Vliv efektu země původu a preference vín z ČR 

 

Vyrobeno v ČR 

Celkem Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Nedokážu 

posoudit 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Efekt 

země 

původu 

Určitě ano 
Abs. četnost 104 31 0 12 2 149 

Teor. četnost 61,2 54,7 1,5 23,9 7,6 149,0 

Spíše ano 
Abs. četnost 48 73 1 14 2 138 

Teor. četnost 56,7 50,7 1,4 22,2 7,0 138,0 

Nedokážu 

posoudit 

Abs. četnost 0 10 2 1 0 13 

Teor. četnost 5,3 4,8 0,1 2,1 0,7 13,0 

Spíše ne 
Abs. četnost 9 28 0 33 3 73 

Teor. četnost 30,0 26,8 0,7 11,7 3,7 73,0 

Určitě ne 
Abs. četnost 0 2 1 3 13 19 

Teor. četnost 7,8 7,0 0,2 3,1 1,0 19,0 

Celkem 
Abs. četnost 161 144 4 63 20 392 

Teor. četnost 161 144 4 63 20 392 

Zdroj: Vlastní výsledky  

 

Tabulka 14 Výsledek testování – efekt země původu a vyrobeno v ČR 

 Testové 

kritérium 

Stupeň 

volnosti 
p-hodnota 

Pearsonův Chi-kvadrát 326,490 16 0,001 

N 392   

Zdroj: vlastní výsledky 

 
Jak je patrné z tabulky 14 i 16, u obou z výše zmiňovaných vztahů byla prokázána 

vzájemná závislost na hladině významnosti α = 0,05, jelikož p-

hodnota = 0,001< α = 0,05 u obou testů. V praxi to znamená, že lidé, kteří jsou při 

svém rozhodování ovlivněni zemí původu vína, zároveň ovlivňuje fakt, že víno bylo 

vyrobeno v České republice. Také spotřebitelé, kteří jsou ovlivněni faktem, že víno bylo 
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vyrobeno v České republice, zároveň preferují lokální producenty – tzn., že v českém 

prostředí dochází k projevům lokálního patriotismu. 

 
Tabulka 15 Vliv země původu ČR a preference lokálních výrobců 

 

Preference lokálních výrobců 

Celkem 

 

Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Nedokážu 

posoudit 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Vyrobe

no v ČR 

Určitě ano Abs. četnost 94 45 7 12 3 161 

Teor. četnost 53,0 56,3 12,7 33,7 5,3 161,0 

Spíše ano Abs. četnost 29 74 7 32 2 144 

Teor. četnost 47,4 50,3 11,4 30,1 4,8 144,0 

Nedokážu 

posoudit 

Abs. četnost 0 1 3 0 0 4 

Teor. četnost 1,3 1,4 0,3 0,8 0,1 4,0 

Spíše ne Abs. četnost 3 14 13 31 2 63 

Teor. četnost 20,7 22,0 5,0 13,2 2,1 63,0 

Určitě ne Abs. četnost 3 3 1 7 6 20 

Teor. četnost 6,6 7,0 1,6 4,2 0,7 20,0 

Celkem Abs. četnost 129 137 31 82 13 392 

Teor. četnost 129 137 31 82 13 392 

Zdroj: vlastní výsledky 

 

Tabulka 16 Výsledek testování – vyrobeno v ČR a preference lokálních 

výrobců 

 Testové 

kritérium 

Stupeň 

volnosti 
p-hodnota 

Pearsonův Chi-kvadrát 202,800 16 0,001 

N 392   

Zdroj: vlastní výsledky 

 

4.1.2.4 Ověření předpokladu P2 

Cílem druhého předpokladu bylo zjistit, jak respondenti hodnotí jednotlivé atributy, 

které jsou pro víno charakteristické a ohodnotit je z pohledu důležitosti vlivu na 

rozhodnutí o nákupu. Pro přehlednost byly výsledky za jednotlivé atributy znázorněny 

v grafu 5. Následně tyto výsledky byly podrobeny statistickému vyhodnocení. 

 



 

Znění předpokladu: Zákazníci rozlišují p

atributy charakterizujícími víno.

 

Zdroj: Vlastní výsledky 

Graf 5 Ovlivňující faktory 

 
Prvním testem byla testována korelace. Testování prob

α = 0,05. Jak je patrné z
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cukru a barva – přívlastek. 
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druhého (v rámci daného páru). Ze sl
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a který hůř, či zda vůbec je možné toto tvrzení statisticky potvrdit. V tabulce 18 jsou 

výsledky párového testu. Testování probíhalo na hladině významnosti α = 0,05.  

 
Tabulka 17 Výsledek testu korelace - atributy 

 N Korelace p-hodnota 

Pár 1 Výrobce – barva 392 0,127 0,012 

Pár 2 Výrobce – odrůda 392 0,348 0,001 

Pár 3 Výrobce – obsah zb. cukru 392 0,123 0,015 

Pár 4 Výrobce – přívlastek 392 0,261 0,001 

Pár 5 Barva – odrůda 392 0,044 0,381 

Pár 6 Barva – obsah zb. cukru 392 0,034 0,508 

Pár 7 Barva – přívlastek 392 -0,087 0,085 

Pár 8 Odrůda – obsah zb. cukru 392 0,254 0,001 

Pár 9 Odrůda – přívlastek 392 0,522 0,001 

Pár 10 Obsah zb. cukru – přívlastek 392 0,333 0,001 
Zdroj: Vlastní výsledky 

 

V rámci testování byla u jednotlivých párů stanovena nulová a alternativní hypotéza: 

 
H0: Atributy jsou spotřebitelem vnímány stejně. 

H1: Atributy jsou spotřebitelem vnímány odlišně. 

 

Pro prokázání významnosti jednotlivých atributů platilo následující tvrzení: pokud je p-

hodnota > α, potom platí, že atributy jsou vnímány stejně. Pokud však platí, že p-

hodnota < α, pak jsou atributy vnímány spotřebiteli odlišně.  

 

Z výsledku testu je patrné, že první situace byla prokázána u dvojic výrobce – barva, 

výrobce – přívlastek, barva – odrůda. Výsledek lze graficky interpretovat dle obrázku 

20. Spojnice jsou mezi těmi atributy, které vykazují rozdílné hodnoty. Ty, které byly 

hodnoceny stejně, nejsou navzájem propojeny. 

 

Pokud jsou atributy hodnoceny jako stejně důležité, rozhodujícím faktorem je průměr 

jednotlivých atributů. Vztah mezi výrobcem a barvou byl hodnocen jako stejný, 

nicméně pokud dále vezmeme v potaz výsledek testování těchto dvou atributů ve vztahu 

k odrůdě, pak je jednoznačné, že výrobce byl hodnocen jako nejdůležitější atribut, 
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druhým atributem byla barva a třetí byla odrůda. Dále z tabulky a obrázku vyplývá, že 

dvojice výrobce – přívlastek je hodnocena jako stejná a odrůda – přívlastek jako 

rozdílná. V tomto případě rozhoduje průměr daného atributu. Ty byly hodnoceny na 

škále 1 – 5, kdy 1 je nejlepší a 5 nejhorší, potom lze říci, že odrůda bude stát ve 

schématu výše, protože její průměr dosáhl nižší hodnoty (meano = 2,003 < 2,273 = 

meanp).  

 
Tabulka 18 Výsledek párového t-tesu - atributy 

 Testové kritérium Stupeň volnosti P-hodnota 

Pár 1 Výrobce – barva 1,830 391 0,068 

Pár 2 Výrobce – odrůda 2,785 391 0,006 

Pár 3 Výrobce – obsah zb. curku 7,355 391 0,001 

Pár 4 Výrobce – přívlastek -1,725 391 0,085 

Pár 5 Barva – odrůda 0,503 391 0,615 

Pár 6 Barva – obsah zb. cukru 4,988 391 0,001 

Pár 7 Barva – přívlastek -2,896 391 0,004 

Pár 8 Odrůda – obsah zb. cukru 5,183 391 0,001 

Pár 9 Odrůda – přívlastek -5,086 391 0,001 

Pár 10 Obsah zb. cukru – přívlastek -9,500 391 0,001 
Zdroj: Vlastní výsledky 

 

 
Zdroj: Vlastní výsledky 

Obrázek 20 Schéma významnosti jednotlivých atributů 
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Graf 6 Ostatní ovlivňující faktory 
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Co je však z pohledu této otázky významné, je fakt, že téměř 40 % respondentů víno 

obstarává ve specializované prodejně či vinotéce nebo je nakupuje přímo u vinaře 

(24,54 %). Což v celkovém součtu činí více než 60 % respondentů a lze tedy tvrdit, že 

spotřebitelé preferují při obstarávání vína místo prodeje specializované na vinařské 

produkty. Odpověď na otázku VOD5 je tedy ANO. 

 

4.1.2.7 Ověření předpokladu P3 

Jedna z částí schématu metodického přístupu k práci (viz obrázek 1, kapitola 1.4) je 

věnována analýze organizací zaštiťujících vinaře. Této problematice bude věnována 

samostatná podkapitola této práce. Při hodnocení spotřebitelského chování z pohledu 

zákazníků-spotřebitelů je nutné tuto problematiku také zahrnout do zmíněné analýzy. 

V rámci části analyzující vliv těchto organizací na spotřební chování byl stanoven 

předpoklad P3. Organizací, která v tomto kontextu byla zkoumána, byl Vinařský fond 

České republiky, což je organizace, která se nemalou měrou podílí na propagaci 

českých a moravských vín a propaguje také značku „Vína z Moravy, vína z Čech“. Tato 

značka si v rámci komunikačních aktivit klade za cíl zdůraznit prvek národní image u 

moravských a českých vín, přesvědčit zákazníky, aby kupovali vína, která byla 

vyrobena v České republice. Právě z tohoto důvodu byl vybrán Vinařský fond, jehož 

aktivity jsou směřovány na podporu domácích produktů a na propagaci národní image 

prostřednictvím značky „Made in Czech Republic“. 

 

Znění předpokladu: Existuje vzájemná závislost mezi šířením povědomí o značce 

moravských vín prostřednictvím Vinařského fondu a zákazníkovou preferencí vín 

vyrobených v České republice. 

 

V rámci ověřování tohoto předpokladu bylo využito chí-kvadrát testu nezávislosti. Na 

otázku, jakou reklamu v posledním půlroce zákazníci zaznamenali, odpovědělo celkem 

208 respondentů. Data získaná dotazníkovým šetřením byla rozdělena do dvou skupin 

(viz tabulka 19). První skupina byla tvořena zákazníky, kteří zaznamenali některou z 

reklam Vinařského fondu („vína z Moravy, vína z Čech, seriál Vinaři, Svatomartinské 

apod.). Druhá skupina zákazníků si vybavila reklamu jinou (např. francouzská vína 

v Lidlu, reklamu konkrétního vinaře apod.). Stanovené hypotézy pak vyjadřovaly vztah 
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mezi tím, zda spotřebitelé preferují vína vyrobená v ČR a druhem reklamy, který 

zaznamenali (první nebo druhá skupina). Pro test byla stanovena nulová a alternativní 

hypotéza:  

 

H0: Neexistuje vztah mezi spotřebiteli, kteří preferují vína vyrobená v ČR a druhem 

reklamy, který sledují. 

H1: Existuje vztah mezi spotřebiteli, kteří preferují vína vyrobená v ČR a druhem 

reklamy, který sledují. 

 

Tabulka 19 Druh reklamy a preference vín z ČR - Základní statistika 

 Druh 

reklamy 
N Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Střední chyba 

průměru 

Vyrobeno v 

ČR 

VF 85 1,518 0,701 0,076 

Ostatní 123 2,065 1,006 0,091 
Zdroj: Vlastní výsledky 

 

Tabulka 20 Druh reklamy a preference vín z ČR četnosti 

 

Vyrobeno v ČR 

Celkem Určitě 

ano 

Spíše 

ano 

Nedokážu 

posoudit 

Spíše 

ne 

Určitě 

ne 

Druh 

reklamy 

Vinařský 

fond 

Abs. četnost 50 27 0 7 1 85 

Teor. četnost 37,6 29,0 1,2 13,9 3,3 85,0 

Ostatní 
Abs. četnost 42 44 3 27 7 123 

Teor. četnost 54,4 42,0 1,8 20,1 4,7 123,0 

Celkem 
Abs. četnost 92 71 3 34 8 392 

Teor. četnost 92 71 3 34 8 392 

Zdroj: Vlastní výsledky 

 

Z tabulky 20 a 21 je patrné, že p-hodnota pro tento test = 0,001, což značí na hladině 

významnosti α = 0,05, že se ZAMÍTÁ nulová hypotéza a byla přijata hypotéza 

alternativní. Pro doplnění lze použít výsledek z tabulky 19 ve sloupci průměr, ze 

kterého je patrné, že respondenti, kteří sledovali reklamy Vinařského fondu, dosáhli 

nižšího průměru u preference vín vyrobených v ČR, což značí, že ti, kteří sledují 
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reklamy Vinařského fondu, jsou více ovlivněni při nákupu faktem, že víno bylo 

vyrobeno v ČR. 

 

Tabulka 21 Výsledek testování hypotézy pro P3 

 
Testové 

kritérium 

Stupeň 

volnosti 
p-hodnota 

Pearsonův Chi-kvadrát 17,679 4 0,001 

N 208   

Zdroj: Vlastní výsledky 
 

Na základě výsledků testování lze říci, že předpoklad P3 byl POTVRZEN . 

 

4.1.2.8 Využití vinařské turistiky pro zvyšování obeznámenosti regionu a pro jeho 

rozvoj - analýza dostupných informací 

Další část šetření byla spjata s rozvojem vinařské turistiky jako důležitým aspektem 

rozvoje zemědělských regionů. Tato část výzkumu již byla publikována autorkou 

v odborném článku (Veselá a Malačka, 2015). V rámci cestovního ruchu si oblibu 

získávají krátkodobé rekreace, kdy turista v cílové destinaci pobývá po dobu kratší než 

tři dny. Součástí takovýchto pobytů jsou nejčastěji wellness služby v lázeňských 

zařízeních, vysokohorská turistika nebo také např. poměrně nová, ale turisty velice 

oblíbená součást cestovního ruchu, jejímž cílem je tzv. zážitková turistika či rozvoj 

venkovského cestovního ruchu a jeho součástí, např. agroturistiky (Govindasamy a 

Kelley, 2014).  

 

Dalším ze současných stále se rozvíjejících trendů je rostoucí zájem turistů o 

objevování regionální kuchyně, což je velmi úzce spojeno s vínem. Toto spojení má 

pozitivní vliv nejen pro daný podnik, ale synergické efekty, které plynou právě ze 

spojení vína a cestovního ruchu, jsou pak velkým přínosem také pro celý vybraný 

region. Jedním z pozitivních dopadů rozvoje cestovního ruchu a s tím spojeného růstu 

ekonomiky regionu je nárůst prodejů ve vinařstvích daného regionu a také vytváření 

nových obchodních a podnikatelských příležitostí. Často jsou výše zmíněné motivy 
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prvotními motivy pro návštěvu regionu a nejsou pouze přidruženou aktivitou (López-

Guzmán et al., 2011; Zielinska, 2009; do Paço et al., 2012).  

 

Cestovní ruch je jednou z důležitých a rozvíjejících se součástí vinařského průmyslu a 

to v mezinárodním měřítku (Neilson a Madill, 2014). Takzvaný vinařský turismus je 

definován jako návštěva vinic, vinařství, vinařských festivalů a eventů, pro které je 

primárním motiva čním faktorem návštěvy ochutnávání vína a atributy vinařského 

regionu (Hall et al., 2002).  

 

Česká republika má právě pro vinařský turismus velmi dobré předpoklady ‒ rostoucí 

domácí produkce vín a následně také konzumace vín, preferování konzumace domácích 

značek, zachovalé původní a nově budované sklepy a sklepní uličky, velký počet 

malých vinařů a vinařství a v neposlední řadě rovněž folklórní tradice spojené nejen s 

vínem. Právě fenomén sklepů, sklepních uliček a malých vinařů nabízí široký potenciál 

k rozvoji vinařské turistiky ‒ je zde totiž prostor nejen pro ochutnávkové místnosti, ale 

také pro mnohé doplňkové služby, kam patří stravování, lokální mikromuzea, prodejny 

suvenýrů apod. (Flamik, 2013). 

 

Počátek výzkumu zabývajícího se problematikou vinařské turistiky se datuje do 

poloviny 90. let minulého století, ve kterých se autoři zabývali vlivem vinařské turistiky 

na rozvoj venkovských oblastí (Getz, 2001). Výchozí definicí vinařské turistiky je 

definice zmíněná v předchozím odstavci, která je v literatuře často užívaná (Kunc, 

2009; Alant a Bruwer, 2004). Tato definice však může být doplněna také o tvrzení, že 

návštěva vinařského regionu nemusí být nutně primárním motivátorem. Neilson a 

Madill (2014) uvádí, že návštěva vinařství je jen jednou z aktivit, která je turisty 

zahrnuta do celého souboru aktivit, které se v daném regionu realizují. Vinařská 

turistika je v tomto kontextu součástí balíčku aktivit, které zahrnují také poznávání 

kulturních a historických atrakcí či dalších možností trávení volného času. 

 

Jak vyplývá z předchozího textu, cestovní ruch na jedné straně poskytuje vinařskému 

průmyslu potřebnou platformu pro budování vztahů se zákazníky, na druhé straně je 

jedním z rozhodujících motivačních faktorů pro návštěvu daného regionu. Jinými slovy 
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kombinace vína a turistiky výraznou měrou přispívá k udržitelnosti rozvoje regionu. To 

však také vyžaduje určitou úroveň podmínek, které reflektují požadavky návštěvníků a 

jsou s nimi v souladu – v tomto ohledu je nutné vytvářet efektivní strategie destinace 

cestovního ruchu a rozvojové strategie, stejně tak jako poznání skutečných a 

potenciálních modelů chování zákazníků, které umožní zvyšovat prodeje a tržby a 

získávat a udržovat zákazníky v dlouhodobém horizontu (Grybovych et al., 2013).  

 

Vinařská turistika v České republice 

S konzumací vína je spojována i vinařská turistika, jako jedna z forem venkovské 

turistiky. Vinařská turistika je považována za jednu z nejvýznamnějších forem 

cestovního ruchu, pro které má Česká republika nejlepší předpoklad (Czech Tourism, 

2013). Díky tomu právě agentura Czech Tourism představila v rámci své marketingové 

koncepce pro podporu venkovské a cykloturistiky projekt Letní cesty, jako jeden z 

podproduktů produktu Cesty krajinou, který je zaměřen na využití potenciálu cyklotras, 

stezek a tematických tras, kam jsou zahrnovány i vinařské stezky jako součást vinařské 

turistiky (Palatková et al., 2012). Tomu odpovídá i provedená SWOT analýza 

současných trendů cestovního ruchu v ČR, která považuje staletou tradici českého 

vinařství jako svou silnou stránku a jako příležitost považuje právě rozvoj venkovské a 

vinařské turistiky (Czech Tourism, 2013). 

 

Informovanost o vinařské turistice 

Pokud jde o informovanost o vinařské turistice, tak se u návštěvníků neustále zvyšuje. V 

roce 2007 vědělo 60 % konzumentů vína, kam se obrátit pro informace, kdyby chtěli 

vinařský sklípek někdy navštívit (55 % v roce 2006). Postupně se ale mění vzájemný 

poměr jednotlivých zdrojů, ze kterých čerpají informace o akcích spojených s vinařskou 

turistikou a s tím spojených možnostech trávení volného času. Hlavními dvěma zdroji 

informací jsou příbuzní a známí a také internet (Vinařský fond, 2007). Především ten 

posiluje svou informační funkci.  

 

Dle dostupných statistických dat je možné pozorovat rostoucí sílu internetu jako zdroje 

informací o vinařské turistice. Zatímco v roce 2006 využívali respondenti primárně 

informace od svých známých či příbuzných a internet tvořil pouze 22% podíl, v roce 
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2007 (Vinařský fond, 2007) došlo k téměř 50% nárůstu a na internetu hledalo informace 

už 31 % respondentů. V roce 2008 věděly dvě třetiny dotazovaných, kde informace o 

vinařské turistice hledat. Obrátily by se opět především na své příbuzné a známé 

(nejlépe z jižní Moravy) anebo by také využily vyhledávání na internetu (Vinařský 

fond, 2009).  

 

Dle portálu Vína z Moravy, Vína z Čech (2015) došlo v průběhu několika let k 

výraznému obratu v tom, kde lidé získávají informace o vinařské turistice. Primárním 

zdrojem se jednoznačně stal se 74,9 % internet, opět následovala doporučení známých 

či příbuzných (10,2 %) a mezi další zdroje informací byl zařazen průvodce „Krajem 

vína“ (9,9 %), jiné brožury (1,1 %) či jiné zdroje (3,9 %). 

 

Povědomí o vinařské turistice 

O návštěvě sklípků soukromých vinařů, jako jedné ze součástí vinařské turistiky, vědělo 

v roce 2007 85 % respondentů, přičemž 42 % z nich vinaře navštívilo hodně dávno a 27 

% z nich tuto návštěvu absolvovalo v nedávné době před dotazováním (Vinařský fond, 

2007). Tento výzkum se zaměřoval pouze na návštěvu sklípků a nikoliv na vinařskou 

turistiku všeobecně. Proto se výsledky prezentované v následujícím textu poměrně 

významně odlišují od výsledků získaných v roce 2007. Nižší hodnoty ovšem stále 

potvrzují fakt, že vinařská turistika může napomoci rozvoji cestovního ruchu v regionu.  

 

V roce 2008 o vinařské turistice alespoň někdy slyšelo 40 % českých dospělých, z nichž 

40 % (tedy 16 % z celkového počtu respondentů) už někdy nabídky této formy 

cestovního ruchu využilo. Zájem o návštěvu jižní Moravy z tohoto důvodu projevilo 

vice jak polovina dotazovaných (54 %) (Vinařský fond, 2009).  

 

V roce 2012 se tento podíl ještě zvýšil. U dospělé populace v České republice to bylo 

46 %, mezi konzumenty vína byl tento podíl ještě vyšší, a sice 52 %. Výše uvedeným 

datům týkajícím se využívání vinařské turistiky odpovídají také údaje o návštěvnosti 

jižní Moravy za rok 2012. Tehdy jižní Moravu se záměrem vinařské turistiky navštívilo 

15 % dospělé populace ČR a 19 % konzumentů vína (Vinařský fond, 2012). 
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Nejčastěji si konzumaci vína s vinařskou turistikou spojují respondenti z 

Jihomoravského kraje, což může být zapříčiněno pravděpodobně faktem, že vinařská 

turistika je realizována především ve vinařských oblastech právě jižní Moravy. I dříve 

prováděné výzkumy, které se na vinařskou turistiku zaměřují, sledují především zájem o 

návštěvu jižní Moravy v souvislosti s vinařskou turistikou. 

 

4.1.2.9 Ověření předpokladu P5 

Poslední z předpokladů stanovených v úvodu je předpoklad P5, který řeší právě 

problematiku vinařské turistiky jako nástroje, pomocí kterého je možné působit na 

nákupní rozhodovací proces spotřebitelů ve vinařském průmyslu. Cílem P5 tak bylo 

zjistit, zda lidé, kteří nakupují vína u lokálních výrobců, spojují konzumaci vína 

s vinařskou turistikou. Jak bylo zmíněno v předchozí podkapitole (4.1.2.8), může vést 

návštěva vinařského regionu k vyšší poptávce po produktech pocházejících z té dané 

oblasti. 

 

Znění předpokladu: Spotřebitelé, kteří kupují víno od lokálních výrobců, častěji 

spojují nákup vína s vinařskou turistikou.  

 

Výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v tabulce 22. Pro ověření P5 byla 

stanovena nulová a alternativní hypotéza: 

 

H0: Spotřebitelé, kteří kupují víno od lokálních výrobců, nespojují nákup vína 

s vinařskou turistikou 

H1: Spotřebitelé, kteří kupují víno od lokálních výrobců, spojují nákup vína s vinařskou 

turistikou 

 

Z tabulky 23 lze vyčíst výsledek chí-kvadrát testu závislosti. Na hladině významnosti α 

= 0,05 byla ZAMÍTNUTA nulová hypotéza , protože platí, že: 

p-hodnota = 0,001 < α = 0,05, tzn., že přijímáme alternativní hypotézu, že existuje 

vzájemná závislost mezi těmito dvěma sledovanými proměnnými. 
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Tabulka 22 Konzumace vína, turistika a preferencí lokálních vinařů. 

 
Spojení konzumace vína s vinařskou 

turistikou Celkem 

Ano Spíše ano Nevím Spíše ne Ne 

Preference 

lokálních 

výrobců 

Určitě ano 

Abs. 

četnost 
14 24 1 50 40 129 

Teor. 

četnost 
9,5 14,2 1,0 51,7 52,7 129,0 

Spíše ano 

Abs. 

četnost 
10 13 2 61 51 137 

Teor. 

četnost 
10,1 15,0 1,0 54,9 55,9 137,0 

Nedokážu 

posoudit 

Abs. 

četnost 
1 0 0 6 24 31 

Teor. 

četnost 
2,3 3,4 0,2 12,4 12,7 31,0 

Spíše ne 

Abs. 

četnost 
4 6 0 33 39 82 

Teor. 

četnost 
6,1 9,0 0,6 32,8 33,5 82,0 

Určitě ne 

Abs. 

četnost 
0 0 0 7 6 13 

Teor. 

četnost 
1,0 1,4 0,1 5,2 5,3 13,0 

Celkem 

Abs. 

četnost 
29 43 3 157 160 392 

Teor. 

četnost 
29 43 3 157 160 392 

Zdroj: Vlastní výsledky 

 
Tabulka 23 Výsledek testování – chí-kvadrát test 

 Testové 

kritérium 

Stupeň 

volnosti 
p-hodnota 

Pearsonův Chi-kvadrát 38,583 16 0,001 

N 392   

Zdroj: Vlastní výsledky 

 

 Na základě výsledků testování lze říci, že předpoklad P5 byl POTVRZEN . 
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4.1.3 Shrnutí výsledk ů za oblast zákazníka 

Následující podkapitola se bude věnovat shrnutí nejdůležitějších poznatků, které byly 

získány prostřednictvím focus groups, dotazníkového šetření a analýzy sekundárních 

dat. V rámci podkapitoly bude odpovězeno také na druhou výzkumnou otázku, která 

byla stanovena v kapitole 1.2. 

 

VO2: Je možné pozitivně ovlivnit zákazníkovo nákupní chování prostřednictvím 

působení efektu země původu? 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 21 Spotřební chování ve vinařství - ovlivňující faktory  

 

Obrázek 21 shrnuje všechny faktory, které na zákazníka ve vinařském průmyslu působí. 

Jak je z obrázku patrné, tak do zákazníkova rozhodování vstupuje také země původu, ve 

které bylo víno vyrobeno. Z výsledků dotazníkového šetření i focus groups pak 

vyplývá, že čeští spotřebitelé také preferují vína vyrobená v České republice a ve své 

Ovlivňující 

faktory 

Země původu Vyrobeno v ČR Lokální výrobci 

Výrobce 

Odrůda 
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cukru 
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Vzhled lahve 

Chuť a vůně 

Doporučení 

Země původu 

X 

Vyrobeno v ČR 

Vyrobeno v ČR 

X 

Lokální výrobci 
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spotřebě upřednostňují lokální producenty. Odpověď na otázku VO2 tedy zní ANO. 

Pokud ve svých aktivitách budou výrobci i další instituce používat prvek efektu země 

původu, budou tak přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti moravských vín na 

trhu vína a získávat větší oblibu mezi svými zákazníky. 

 

V českém prostředí bylo dále potvrzeno, že zákazníci, kteří byli ovlivněni efektem země 

původu vína, byli také pozitivně ovlivněni faktem, že víno bylo vyrobeno v České 

republice a tito respondenti zároveň preferují při své spotřebě lokální výrobce – tzn., že 

v podmínkách České republiky se projevuje lokální patriotismus.  

Z provedeného výzkumu vyplynuly následující charakteristické znaky spotřebitelů. 

Z pohledu frekvence konzumace vína převažují spotřebitelé, kteří víno konzumují 

jedenkrát za týden či jedenkrát za měsíc. Necelých 10 % pak víno ani nekonzumuje ani 

nenakupuje. Konzumace pak není ovlivněna ani pohlavím ani krajem původu 

spotřebitele. Téměř 70 % preferuje bílá vína, červená cca 21 % a růžová jen 11 %. 

Kvalita moravských vín byla hodnocena poměrně kladně. Více než 50 % hodnotilo svůj 

vztah ke kvalitě vín kladně (nadprůměrně či průměrně). Rozdíly v kvalitě vnímali 

spotřebitelé u barvy vína – bílá hodnotili jako srovnatelná či lepší než zahraniční, 

červená byla hodnocena jako srovnatelná a ve větší míře pak jako horší (dle výsledků D, 

tak FG).  

 

Důležitým prvkem je i místo nákupu / prodeje vína. Nejčastěji se tak nákup realizuje u 

specializovaných prodejců či přímo u vinaře a přibližně jedna třetina spotřebitelů 

nakupuje vína také v supermarketu. Při nákupu byli ve větší míře spotřebitelé ovlivněni 

komunikačními aktivitami Vinařského fondu („Vína z Moravy, Vína z Čech“, seriál 

Vinaři). Jedním z ovlivňujících faktorů pro nákup je také účast na akcích spojených 

s vinařskou turistikou. Ta je faktorem rozvoje regionu a zákazníci, kteří navštíví 

vinařský region, pak nakupují také v tomto regionu, což vede k dosahování 

synergických efektů z účasti na takovéto akci a rostoucí spotřeby vína. Mezi nejčastější 

formy vinařské turistiky dle dostupných údajů patří návštěva sklepů, ochutnávka u 

vinaře, návštěva vinic, festivaly vína (dny otevřených sklepů atd.) apod. 
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4.2 Výzkum v oblasti výrobc ů 

Na výsledky plynoucí z analýzy zákazníků navazuje další část a to výzkum v oblasti 

výrobců vína. Pro zkoumání této problematiky je využito metody Case study research, 

která kombinuje tři dílčí metody, jejichž výsledkem pak bude zhodnocení vybraných 

podniků z pohledu národní image a jejího vlivu na konkurenceschopnost moravských 

vín. 

 

Cíl výzkumu výrobců 

Cíl, který je v oblasti výrobců naplněn, směřuje k identifikaci faktorů, které výrobci 

vnímají jako významné pro vylepšení jejich konkurenčního postavení na domácím trhu 

– tzn. ty, které mohou ovlivňovat úspěch daného výrobce a ty, které zákazníci vnímají 

jako rozhodující při výběru produktu na trhu s vínem. 

 

Postup výzkumu v oblasti výrobců 

Jak již bylo zmíněno v úvodním textu, pro výzkum v oblasti výrobců je využito metody 

Case study. Tato metoda je ve výzkumu postavena na kombinaci metody osobních 

rozhovorů, dále pozorování a analýzy materiálů. Výsledky získané v oblasti výrobců 

jsou pak v závěru shrnuty a konfrontovány s výsledky v oblasti zákazníků k potvrzení 

faktu, zda zákazníci i výrobci vnímají problematiku národní image a jejího vlivu na 

konkurenceschopnost stejně, či zda existují v jejich pojetí rozdíly, které je nutné 

odstranit. Plán výzkumu v oblasti výrobců je znázorněn obrázkem 23. Výsledky v 

oblasti výrobců jsou shrnuty v kapitole 4.2.5 a jejich porovnání s výsledky zákazníků 

v kapitole 4.2.6. 

 

Každá z výše zmíněných metod byla využita u všech případových studií a to 

následujícím způsobem. První z provedených metod sběru dat byly řízené hloubkové 

rozhovory se zástupci vybraných společností. Jednalo se buď přímo o ředitele 

společnosti, obchodního ředitele či marketingového ředitele. Tyto osoby disponují 

informacemi o struktuře zákazníků, o vývoji na trhu a jeho trendech a také znají záměry 

svých společností s ohledem na vývoj na trhu. 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 22 Plán výzkumu v oblasti výrobců 

 

Celý rozhovor trval přibližně jednu hodinu a byl zaznamenáván na nahrávací zařízení. 

Záznam pak sloužil pro následné vyhodnocení výsledků získaných od jednotlivých 

dotazovaných. Rozhovor měl formu předem připravených otevřených otázek, které byly 

v případě potřeby doplňovány o další dotazy v průběhu rozhovoru. Jednalo se tedy o 

částečně strukturovaný rozhovor. Vhodnost použití tohoto způsobu dokládá i Hendl 

(2008), jenž říká, že je vhodné tento typ rozhovoru použít v případě, že potřebujeme 

minimalizovat variaci kladených otázek a snížit tak pravděpodobnost, že se získaná data 

v jednotlivých rozhovorech budou strukturně lišit.  

 

V úvodu rozhovoru byla využita metodika tzv. matice úspěchuschopnosti (Zich, 2012, 

s. 100) v modifikované podobě. Tato matice v základní podobě vymezuje výhody, které 

tvoří konkurenceschopnost podniku a také význam, jaký jednotlivým výhodám 

přisuzuje. Matice obsahuje tři druhy konkurenčních výhod (pseudo, semi a ryze 

konkurenční) a 5 úrovní vlivu na úspěch podniku (rozhodující, významné faktory, nutný 

základ, potenciálně využitelné a minimální přínos). V rámci výzkumu bylo využito tří 
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z celkových 5 úrovní, což pro potřeby výzkumu bylo dostačující. Úrovně ve výzkumu 

použité byly: nepoužitelné faktory / minimální význam, nutný základ a rozhodující 

faktory. Matice byla použita ve dvou rovinách a vždy vycházela z faktorů, které 

zákazníci v předešlém výzkumu označili za ty, které je ovlivňují i z těch, kterým 

přikládali minimální význam. V první rovině měli zástupci společnosti přiřadit faktory 

dle toho, jak si myslí, že je vnímají zákazníci společnosti. Ve druhé rovině je pak 

přiřazovali tak, jak je používá daná společnost. Použití matice včetně faktorů, které byly 

zkoumány, je v příloze 3. 

 

Pro další zkoumání bylo využito metod pozorování a obsahové analýzy. Pozorování 

bylo primárně zaměřeno na aktivity spojené s prodejem vín. V tomto případě šlo o místa 

prodeje, která byla označena jako ta, která zákazníci upřednostňují. Jednalo se o 

vinotéky nabízející vína různých výrobců a super / hypermarkety. V rámci pozorování 

šlo o komunikaci prvku národní image v rámci POS aktivit (klí čové faktory: Česká 

republika, lokální produkce, „Vína z Moravy, vína z Čech“, česká vlajka, nabídka vín 

vybraných výrobců a jejich umístění v rámci místa prodeje, další in-store materiály 

vztahující se k výrobci, prodejní prostor – organizace prostoru a vhodnost prostředí). 

Obsahová analýza pak byla zaměřena na on-line prezentace vybraných výrobců 

(klíčová slova: Česká republika, lokální produkce, „Vína z Moravy, vína z Čech“, česká 

vlajka, vinařská turistika a její produkty). 

 

Objekt výzkumu   

Do výzkumu byly vybrány podniky, jejichž působnost spadá do vinařské oblasti 

Morava a jedná se tedy o výrobce moravských vín. Jak už bylo zmíněno výše, u 

každého z výrobců bylo použito třech výzkumných metod, na jejichž základě byl 

vymezen výrobcův vztah k využití prvku národní image v komunikaci se svými 

zákazníky takovým způsobem, aby bylo pozitivně ovlivněno jejich nákupní chování. Do 

výzkumu byly zařazeny společnosti Znovín Znojmo, a.s., BOHEMIA SEKT – část 

společnosti věnující se výrobě tichých vín, Vinařství LAHOFER a Víno Marcinčák. 

Základní charakteristiky vybraných společností jsou zobrazeny v tabulce 24.  
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Průběh a časový harmonogram výzkumu výrobců 

Výzkum v oblasti výrobců vín probíhal od listopadu 2015 do června 2016. 

 

Tabulka 24 Základní charakteristiky vybraných výrobců 

 
Znovín 

Znojmo, a.s. 

BOHEMIA 

SEKT  

Vinařství 

LAHOFER 

Víno 

Marcin čák 

Velikost 

býrobce 
Cca 500 ha Cca 400 ha  Cca 430 ha Cca 110 ha 

Segmentace 

Běžný 

spotřebitel – 

náročný 

zákazník 

Běžný 

spotřebitel – 

náročný 

zákazník 

Náročný 

zákazník 

Náročný 

zákazník 

Cenové 

rozpětí (0,7l) 
95 – 380 50 – 155  109 – 350 199 – 750 

Produkty 

vinařské 

turistiky 

ano částečně ano ano 

Zdroj: vlastní zpracování dle internetových prezentací společností 

 

4.2.1 Individuální rozhovory 

Znovín Znojmo 

První z vybraných podniků je společnost Znovín Znojmo, a.s. se sídlem v Šatově. Tato 

společnost se v ČR dle dostupných údajů řadí mezi největší vinařské závody co do 

objemu vyrobené produkce za rok (v roce 2015 se jednalo o 33 924 hl vína, což 

odpovídá 6,2 % vyrobené roční produkce v ČR a přibližně 5 mil. lahví) a také z pohledu 

rozsahu vlastněných vinic (cca 500 ha). Společnost Znovín Znojmo je také společností, 

která je považována za průkopníka v oblasti vinařské turistiky a pomocí tohoto nástroje 

se snaží o šíření informací o víně v rámci celé ČR. (Znovín Znojmo, © 2011 – 2016; 

finance.cz, 2016) 
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Rozhovor byl veden s marketingovou ředitelkou společnosti Znovín Znojmo paní Ing. 

Evou Gargelovou. V první části byla využita matice úspěchuschopnosti. Výsledky 

matice za společnost Znovín Znojmo jsou znázorněny v tabulce 25. Z tabulky je patrné, 

že společnost vnímá rozdílně faktory, o kterých si myslí, že jim přikládá důraz zákazník 

a těm, které jsou důležité při dosahování úspěchu pro ni samotnou. U některých 

z faktorů se jedná o logické zařazení – např. kapacitní omezení je důležitým faktorem 

pro společnost (např. při exportu je třeba mít dostatek produkce), pro zákazníka tento 

faktor nehraje roli, protože pro běžnou spotřebu nabízí společnost vína dostatek. 

 

Tabulka 25 Matice úspěchuschopnosti – Znovín Znojmo 

 Nepoužitelné / 
minimální význam Nutný základ Rozhodující faktory 

Zákazník 

Obal lahve 
Etiketa 
Ocenění 

Podoblast 
Proces výroby 

Tradice 
Obsah alkoholu 

Kapacitní omezení (počet 
lahví určených k prodeji) 

Barva 
Cena 

Ročník 
Chuť 
Vůně 

Účel koupě 
Kvalita 

Odrůda 
Výrobce 
Značka 

Obsah zbytkového 
cukru 

Přívlastek 
Design lahve 
Doporučení 

Země původu 
Zkušenost 

Místo nákupu 

Výrobce  

Barva 
Odrůda 
Výrobce 

Obsah zbytkového cukru 
Přívlastek 

Cena 
Etiketa 
Ročník 
Chuť 
Vůně 

Země původu 
Podoblast 
Kvalita 

Proces výroby 
Obsah alkoholu 

Značka 
Obal lahve 

Design lahve 
Doporučení 

Ocenění 
Zkušenost 
Účel koupě 

Místo nákupu 
Tradice 

Kapacitní omezení 
(počet lahví určených 

k prodeji) 

Zdroj: Vlastní výsledky 
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Největší rozdíly byly zaznamenány ve faktorech vztahujících se k obalu (etiketa a obal 

lahve). Zatímco v případě zákazníka byly tyto aspekty hodnoceny jako nepodstatné, u 

výrobce hrají rozhodující roli. Další výrazný rozdíl byl zaznamenán u ocenění. Pro 

společnost hraje ocenění důležitou roli, běžný spotřebitel mu však takovou váhu 

(z pohledu společnosti) nepřiřazuje. Poslední faktor, u kterého byl zaznamenán rozdíl, 

byla tradice. Z pohledu zákazníka byl tento prvek hodnocen jako nepoužitelný, pro 

výrobce představuje faktor, který napomáhá budování pozice na trhu a je tedy faktorem 

rozhodujícím pro úspěch společnosti. Ostatní faktory byly shodně vnímány jak 

společností jako takovou, tak z pohledu, jakým vnímá společnost své zákazníky. 

 

Další část rozhovoru byla věnována charakteristice zákazníků z pohledu společnosti. 

Jak bylo již řečeno, Znovín Znojmo patří mezi větší výrobce co do objemu vyráběné 

produkce. Ročně vyrobí a prodá miliony lahví. To se také odráží na struktuře 

sortimentu, který nabízí, zvolené segmentaci a na dalších marketingových aktivitách. 

Ve srovnání s malovinaři, jejichž produkce je v řádech desítek tisíc lahví ročně, nabízí 

široké portfolio produktů sahajících od nabídky pro běžné spotřebitele až po nabídku 

pro zkušené zákazníky. Dle manažerky odpovídá cena znovínských vín jejich kvalitě. 

 

Zákazníky rozlišují podle toho, ve kterých místech prodeje své produkty kupují. 

Společnost distribuuje svoji produkci různými kanály – v první řadě je to vlastní síť 

prodejen a distribučních center (objem prodeje cca 40 %), dále super a hypermarkety 

(40 %), poté vinotéky (10 %) a restaurace či hotely (10 %). V případě prodeje přes síť 

super či hypermarketů a retailu se jedná o produkci v nižších cenových relacích (cca do 

100 Kč). Ve vinotékách mohou pak nabízet mimo jiné i produkty, které jsou určené 

zkušenějším zákazníkům, kteří jsou ochotni za ně zaplatit i vyšší cenu. Za tu však 

očekávají kvalitu, servis, radu apod. Mezi další kritéria , která odlišují jednotlivé 

skupiny zákazníků, pak patří segmentace dle barvy, zbytkového cukru a podle toho 

směřují své komunikační aktivity do médií, která těmto skupinám odpovídají.  

Většina produkce je odebírána českými zákazníky. S tím souvisí také fakt, že 90 % 

konzumentů klade důraz na to, aby kupovali tuzemské, případně lokální produkty. 

V konzumaci převažují vína bílá. Část zákazníků („odborníků“) preferuje zahraniční 

vína a to primárně vína červená (jižní Amerika, jižní Evropa). Společnost Znovín se 
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s tímto tvrzením neztotožňuje a manažerka uvádí, že i české víno má své kvality (terroir 

- objektivní vliv podloží, půdy, počasí, vody, slunce - dává vínu charakter). Vyspělý 

konzument by tak měl být schopen ocenit i moravská vína, přestože podmínky pro 

pěstování se liší (jiné podloží, slunce, množství srážek), výroba probíhá stejným 

způsobem. Naopak bílá vína pocházející z jižní Evropy nemusí nabídnout českému 

konzumentovi stejnou kvalitu jako vína tuzemská (oproti tuzemským jsou sladká, těžká 

vína, fádní, bez kyselin).  

 

Zahraničí odběry  jsou spíše jednorázovou záležitostí a tvoří přibližně 2 % produkce. 

Společnost však má i koncové zákazníky z evropských zemí. Vývoz do zahraničí má ale 

svoje omezení a to z několika důvodů – nevýhodné ekonomické podmínky (zdražování 

konečné ceny produktu), nedostatečná kapacita produkce a v neposlední řadě je celá 

produkce realizována na domácím trhu a tak není třeba vyhledávat nová odbytiště. 

V zahraničí nemá Česká republika vybudované jméno, ale účast českých vinařů na 

mezinárodních výstavách a soutěžích pomáhá image České republiky coby 

producenta kvalitních vín vylepšovat. 

 

Co se týče domácího trhu, dle slov manažerky jsou kromě Jižní Moravy důležitými 

trhy  Praha a střední Čechy. Severomoravský kraj disponuje potenciálem pro 

rozšiřování produkce. Kraj, který z pohledu vinařů není zajímavým, je Jihočeský kraj, 

kde má svoji tradici pití piva a tak není ekonomicky efektivní v tomto kraji investovat 

prostředky do šíření osvěty o vínu. 

 

V rámci své činnosti společnost spolupracuje s Vinařským fondem a jeho činnost má 

dle slov manažerky své opodstatnění. Na podporu VF má nárok každý vinař, obecně 

propaguje české a moravské vinařství, více ho dostává do povědomí veřejnosti. 

Podporuje také účast českých vinařů na zahraničních výstavách (což pomáhá budovat 

image ČR v zahraničí).  

 

Značka „Vína z Moravy, vína z Čech“, kterou VF spravuje, může ovlivňovat 

zákazníky primárně v super či hypermarketech a retailech tak, aby zákazník měl jistotu, 

že kupuje víno vyrobené v České republice. Ve specializovaných prodejnách není třeba 
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vína označovat (prodejce by měl poskytnout informace o původu vína). Spolčenost 

Znovín Znojmo je obecně vnímána jako tuzemský prodejce a tento systém značení 

nepoužívá s výjimkou značení Svatomartinských vín (u kterých je značení povinné).  

 

Společnost se věnuje produktům vinařské turistiky jako doplňkové činnosti a tyto 

produkty využívá jako podporu prodeje.  

 

BOHEMIA SEKT 

Společnost BOHEMIA SEKT  je dlouhodobě největší společností působící na trhu 

tichých a šumivých vín (178 tis. hl. celkově a 71 tis. hl. roční produkce tichých vín – 

10,4 mil. lahví). Do jejího portfolia se řadí hlavní produkt BOHEMIA SEKT (s podílem 

přibližně 70 % na trhu sektů), dále značka nejprodávanějších českých vín Habánské 

sklepy (4,7 mil. lahví za rok 2014), Víno Mikulov (3,1 mil. lahví), Chateau Bzenec a 

Vinařství Pavlov (dohromady 2,6 mil. lahví za rok 2014). Společnost je také největším 

zpracovatelem tuzemských hroznů (za rok 2014 to bylo 8 mil. kg hroznů). (BOHEMIA 

SEKT, © 2016; E15, 2014; finance.cz, 2016) 

 

Ve společnosti BOHEMIA SEKT byl rozhovor veden s marketingovým ředitelem Ing. 

Martinem Fouskem. Tabulka 26 znázorňuje matici úspěchuschopnosti společnosti. Co 

se týče faktorů, které jsou pro úspěch společnosti považovány za nepoužitelné či mají 

minimální význam, došlo u společnosti BOHEMIA SEKT ke shodě ve třech položkách 

a to podoblast, obsah alkoholu a kapacitní omezení. Tyto tři faktory se objevili jak u 

hodnocení z pohledu zákazníka, tak u hodnocení z pohledu společnosti. Kapacitní 

omezení bylo z pohledu společnosti zařazeno do faktorů s minimálním významem, 

protože skupina BOHEMIA SEKT má největší tržní podíl na trhu s tichými víny. 

Zásadní rozdíly byly zaznamenány pouze u dvou faktorů a to barva, která je pro 

zákazníka rozhodujícím faktorem, naproti tomu pro společnost má minimální význam a 

místo nákupu, kde je situace opačná – z pohledu zákazníka se jedná o faktor 

s minimálním významem (vína jsou dostupná v retailu a vyšší řady v gastronomických 

zařízeních), pro společnost má však výběr vhodného distribučního kanálu velký význam 

(v retailech nakupuje téměř 30 % zákazníků). Shoda v hodnocení faktorů byla 

zaznamenána také u rozhodujících faktorů – s výjimkou ceny a barvy bylo označeno 
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celkem 5 faktorů jako rozhodujících pro úspěch společnosti na trhu (odrůda, design 

lahve, země původu, zkušenost a tradice). Cena je společností hodnocena jako nutný 

základ, pro zákazníka je však rozhodujícím faktorem (což je opět dáno do souvislosti 

s výběrem distribučních kanálů). 

 

Tabulka 26 Matice úspěchuschopnosti – BOHEMIA SEKT  

 Nepoužitelné / 
minimální význam Nutný základ Rozhodující faktory 

Zákazník 

Podoblast 
Místo nákupu 
Proces výroby 

Obsah alkoholu 
Kapacitní omezení 

(počet lahví určených 
k prodeji) 

Výrobce 
Značka 

Obsah zbytkového 
cukru 

Přívlastek 
Obal lahve 

Etiketa 
Ročník 

Doporučení 
Chuť 
Vůně 

Ocenění 
Účel koupě 

Kvalita 

Barva 
Odrůda 
Cena 

Design lahve 
Země původu 

Zkušenost 
Tradice 

Výrobce 

Barva 
Podoblast 

Obsah alkoholu 
Kapacitní omezení 

(počet lahví určených 
k prodeji) 

 

Obsah zbytkového 
cukru 

Přívlastek 
Cena 

Ročník 
Chuť 
Vůně 

 

Odrůda 
Výrobce 
Značka 

Obal lahve 
Etiketa 

Design lahve 
Doporučení 

Ocenění 
Země původu 

Zkušenost 
Účel koupě 

Kvalita 
Místo nákupu 
Proces výroby 

Tradice 

Zdroj: Vlastní výsledky 
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Společnost se zaměřuje na dva hlavní distribu ční kanály a to supermarkety, 

hypermarkety a retail (dvě třetiny prodejů) a na gastronomická zařízení (jedna třetina 

prodejů). Segmentace zákazníků pak provádí dle kritérií, která vychází právě ze 

zvolených způsobů distribuce a také ze spotřebitelských preferencí. Jednou z nich je 

kvalita, která hraje důležitou roli, a zákazníci ji hodnotí adekvátně k cenovým 

hladinám. Z geografického hlediska společnost nezaznamenává žádné větší rozdíly 

mezi jednotlivými kraji, Jihomoravský kraj však vykazuje odlišné chování a to 

především z důvodu vysokého stupně samozásobitelství.  

 

Země původu je dalším z faktorů, které hrají roli v zákazníkově rozhodování. 

Zákazníci vnímají vína z České republiky jako konkurenceschopná a preferují je před 

víny z Francie, Itálie či Španělska. Jejich vztah k lokální produkci  je také hodnocen 

kladně a to tak, že moravští malovinaři mají vysokou vnímanou kvalitu svých produktů 

a tím si získávají důvěru u svých zákazníků. Nástroje vinařské turistiky mohou být 

využívány právě jako prostředek pro budování pozitivní „lokální image“ a společnost 

BOHEMIA SEKT v této oblasti investuje prostředky do exkurzí, degustací či pořádání 

společenských akcí. Budování nejen lokální image ale také image České republiky jako 

vinařské země lze jednoznačně podpořit účastí na mezinárodních výstavách a 

veletrzích, které jsou hodnoceny jako užitečný nástroj. Na to však navazuje fakt, že 

exportní možnosti českých výrobců jsou omezené a to především z toho důvodu, že 

většina produkce v ČR vyrobené, je také prodána na českém trhu, tudíž není nutné 

hledat další trhy pro odbyt. Export tak zaujímá jen malou část prodejů. 

 

Společností je kladně hodnocena také spolupráce s Vinařským fondem. Aktivity, ve 

kterých se VF angažuje, jsou připraveny na profesionální úrovni a spolupráce probíhá 

primárně v oblasti veletrhů a výstav, soutěží vín, sommelierského vzdělávání, 

svatomartinského vína, jednotného značení tuzemských vín, apod. Společnost také 

spolupracuje s dalšími institucemi s cílem zvýšit profesionalizaci a úrovně trhu s víny 

(spolupracující instituce: Asociace sommelierů, Asociace hotelů a restaurací, Česká 

barmanská asociace, Potravinářská komora, Národní vinařské centrum, Svaz vinařů ČR, 

Vinařská unie ČR). Na tento fakt navazuje i zhodnocení aktuálních trendů, které 

v současnosti vinařský průmysl charakterizují a to rozvoj marketingových aktivit 



124 

 

Vinařského fondu (mediální kampaně), rozvoj vinařské turistiky, s tím spojené akce a 

osvěta zaměřené na snoubení vín a pokrmů a v neposlední řadě větší využití PR aktivit 

pro zvyšování povědomí a zlepšování image soutěží vín (Salon vín ČR, apod.) a 

vinařství (Vinařství roku). 

 

Vinařství LAHOFER 

Třetím výrobcem je Vinařství LAHOFER  patřící v České republice mezi menší 

vinaře, co se týče roční produkce vína. Ročně vyrobí 415 tis. l. vína v 550 000 lahvích. 

V úvodní tabulce bylo zmíněno, že společnost vlastní cca 430 ha vinic, což činí 2,5 % 

celkové plochy osázených vinic v ČR a řadí se tak mezi největší pěstitele vinné révy. 

Celou tuto produkci hroznů však nezpracovává sama společnost, ale hrozny prodává 

dalším subjektům (např. i společnostem BOHEMIA SEKT, Znovín Znojmo či 

Vinselekt Michlovský). V roce 2013 tento prodej tvořil polovinu celkové produkce. 

(Lahofer, 2016) 

 

Rozhovor ve společnosti LAHOFER byl veden s ředitelem společnosti panem Ing. 

Petrem Chaloupeckým. V tabulce 27 je vidět, že společnost pracuje s faktory úspěchu 

tak, jak je dle jejího postoje vidí i zákazníci. Jediný rozdíl, který je zmíněn, je v místě 

prodeje, které pro zákazníka nehraje takovou roli, pro společnost je to však rozhodující 

faktor úspěchu. Tento fakt pramení z míst prodeje, které společnost vybírá s ohledem na 

charakter produktu, který nabízí. Společnost svoje zákazníky dělí do tří skupin dle 

způsobu obstarání vína - vinotéky, velkoobchody (gastro zařízení) a koncoví zákazníci 

(jednotlivce i firmy) - a v rámci těchto skupin provádí jen dílčí segmentaci (např. podle 

cenových hladin). Každá z těchto skupin pak zaujímá přibližně jednu třetinu objemu 

realizovaných prodejů.  

 

Společnost od počátku svoje produkty směřovala do vinoték a specializovaných 

prodejen, aby se na trhu prosadila, rozhodla se nedodávat produkty do super a 

hypermarketů (dle Ing. Chaloupeckého pokud dodává do marketů, může mít obtíže se 

dostat do vinoték, které s takovými vinaři nerady spolupracují). I přes tento výběr 

distribu čních kanálů pokrývá celou Českou republiku. Mezi nejsilnější kraje dle 

společnosti patří Praha, Jihomoravský a Jihočeský kraj, slabými regiony jsou Liberecko, 
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Jablonecko, obecně severní Čechy a dříve i západní Čechy, kde však dochází 

k postupnému nárůstu objemů prodejů. K posunu ve vzdělávání a vnímání vína dochází 

v populaci obecně. Zákazníci vyžadují kvalitu  a to nejen ti dlouholetí, ale i nově 

příchozí. Pro méně zkušené zákazníky stále hraje důležitou roli cena. 

 

Tabulka 27 Matice úspěchuschopnosti – Vinařství LAHOFER 

 Nepoužitelné / 
minimální význam Nutný základ Rozhodující faktory 

Zákazník 

Kapacitní omezení 
(počet lahví určených 

k prodeji) 
 

Barva 
Výrobce 
Ročník 
Etiketa 

Obal lahve 
Design lahve 

Značka 
Ocenění 

Místo nákupu 
Doporučení 

Cena 
Země původu 

Podoblast 
Tradice 

Proces výroby 

Zkušenost 
Odrůda 
Kvalita 

Účel koupě 
Obsah zbytkového 

cukru 
Chuť 
Vůně 

Obsah alkoholu 
Přívlastek 

Výrobce  

Tradice 
Proces výroby 
Země původu 

Podoblast 
Ocenění 

Doporučení 
Cena 

Etiketa 
Obal lahve 

Design lahve 
Značka 

Zkušenost 
Kvalita 

Účel koupě 
Obsah zbytkového 

cukru 
Odrůda 

Obsah alkoholu 
Přívlastek 

Místo nákupu 

Zdroj: Vlastní výsledky 

 

Vztah zákazníků k tuzemským produktům je kladný. V důsledku rozvoje černého trhu 

s vínem a falšování vín došlo k přesunu konzumace směrem k domácí produkci. 

Zákazníci vyžadují nejen víno od českého výrobce, ale také víno vyrobené 
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z tuzemských surovin a v rámci lokální produkce nevyhledávají pouze velké 

společnosti, ale zaměřují se i na menší vinaře. Ve spojení s vínem se jim vybaví jižní 

Morava. Pro poznávání místních výrobců je využíváno nástrojů vinařské turistiky 

(otevřené sklepy, degustace, prohlídky vinic a sklepů). Sama společnost LAHOFER 

tyto aktivity provozuje a to ve formě účasti na otevřených sklepích, degustací 

v provozovaném hotelu (tematicky zaměřené), které doplňují aktivity v regionu, dále 

ochutnávek na vinicích a projektu „Mějte svoji hlavu“, jehož cílem je přilákat zákazníky 

do regionu, poznávat ho a rozvíjet ho. 

 

Za podpory Vinařského fondu se účastní domácích i zahraničních výstav a soutěží, 

kde však ČR nemá takový prostor, jako jiní (zahraniční) producenti. Často jsou tyto 

výstavy využívány pro setkávání se zahraničními partnery. Spolupráce s VF při účasti 

na výstavách v zahraničí je hodnocena kladně, stejně jako spolupráce na pořádání 

dalších akcí v ČR. Kladně je hodnocena také národní webová stránka. Značku „Vína 

z Moravy, vína z Čech“ společnost nepoužívá a o jejím použití ani neuvažuje. Značení 

vín na této bázi by mělo být dle slov ředitele dobrovolné a měl by o něm rozhodovat 

sám vinař. 

 

Exportní aktivity  jsou provozovány v menší míře, ale společnost neustále pracuje na 

hledání nových příležitostí.  Export ale tvoří jen 6 - 10 % prodejů. Mezi cílové trhy jsou 

zařazeny Čína, Japonsko, Polsko a Slovensko. Limitem exportu je legislativa v exportní 

zemi, nutnost měnit či doplňovat technologické postupy, aby vyhovovaly zahraničnímu 

trhu, dále administrativní omezení, cena a objem vyvážených vín (nedostatečná kapacita 

pro export). 

 

Víno Marcin čák 

Čtvrtou vybranou společností je společnost Víno Marcin čák. Jedná se o výrobce, který 

se specializuje na výrobu BIO vín (od roku 2008 je největším vinohradnickým 

pěstitelem BIO hroznů) a také slámových a přirozeně sladkých vín. Celková roční 

produkce činí 350 tis. l. vína a 180 tis. lahví. (Víno Marcinčák, 2016) 
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Ve společnosti Víno Marcinčák byl rozhovor proveden s majitelem společnosti panem 

Ing. Petrem Marcinčákem. Dle jeho slov není možné přesně vymezit faktory, které 

ovlivňují zákazníky a společnost při dosahování úspěchu. Je to dáno tím, že každý 

zákazník nabídku vnímá jinak, během jeho života se mění i jeho preference a záleží tedy 

na tom, v jaké fázi se jako konzument právě nachází. V českém prostředí se trendy ve 

vinařství neustále mění. To, jaké víno zákazník upřednostní, se odvíjí od délky 

konzumace vína a nasbíraných zkušeností. V začátcích zákazníci preferují vína sladší 

(ženy je preferují častěji) a postupem času přechází ke spotřebě sušších vín. Platí tedy, 

že čím déle člověk víno pije, tím lépe je poznává, pozná i kvalitu a preferuje sušší, 

náročnější vína, dokáže ocenit jejich kvalitu a zaplatit za ně i vyšší cenu. Náročnější a 

zkušenější zákazníci se pak rozhodují při výběru vína např. dle účelu konzumace (podle 

nálady, podle ročního období, podle pokrmu, který budou jíst, pro koho je víno určeno). 

Vždy je však důležité vědět, ve které fázi své spotřeby se zákazník nachází, jaký je jeho 

životní styl, kolik je ochoten za víno zaplatit či v jaké společnosti funguje. Vinařství tak 

nabízí produkty, díky kterým je schopno uspokojit širší spektrum zákazníků.  

 

Jedním z faktorů, který společnost využívá, je značení svých produktů značkou BIO. Ne 

všichni výrobci, kteří se BIO produkcí zabývají, toto značení používají. Společnost 

Víno Marcinčák takto svoje vína označuje. I když na zákazníky to ne vždy působí 

kladně. Zásadní roli v sektoru BIO potravin také hraje cena, jelikož tyto produkty jsou 

obvykle dražší a zákazníci nejsou ochotni za ně zaplatit.   

 

Jelikož společnost prodává poměrně specifický produkt, je tím také ovlivněn výběr 

distribu čních kanálů. Vinařství nedodává své zboží do klasických řetězců. Výjimku 

tvoří řetězce zaměřené na BIO potraviny (např. Sklizeno či MY FOOD). Distribuční síť 

tak tvoří prodej ve vlastních zařízeních a v jakémkoli jiném místě, kromě marketů 

(gastronomie, soukromí odběratelé, firmy apod.). Podíl na tržbách u jednotlivých 

odběratelů společnost nezjišťuje – nehraje to pro ni roli. Z hlediska geografického 

vymezení trhu existují rozdíly mezi trhy – mezi žádané trhy patří Praha a Brno. Jako 

slabší trhy byly označeny Ostrava, Plzeň či Liberec. Zahraniční poptávka tvoří jen 

malou část prodejů. Protože vinařství nabízí specifické podmínky pro své odběratele, 

setkává se částečně s menší poptávkou po svých produktech (nutno odebírat zboží za 
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hotové či na dobírku). Společnost má nastaven jednotný ceník (portfolio je tvořeno 

třemi produktovými řadami ve třech cenových hladinách) a zaměřuje se na náročnější a 

zkušenější zákazníky. Ti, protože kupují BIO produkt , jsou ochotni za něj zaplatit 

vyšší cenu, protože mají garantovánu určitou kvalitu produktu . Proto je i nutné mít 

nastavenou vyšší cenovou hladinu produktů, aby zákazník věděl, že kupuje kvalitní 

vína. Společnost z tohoto důvodu zpracovává jen část produkce hroznů a ty, které 

nesplňují potřebné kvalitativní požadavky, prodává dalším odběratelům.  

 

Dle slov Ing Marcinčíka dochází z pohledu preference českých vín a lokální 

produkce k tomu, že čeští vinaři jsou obecně hodnoceni lépe, pozitivní vnímání 

tuzemských vín předčí i dovozová zahraniční vína. Preferenci českých vín napomáhají 

také negativní zkušenosti se zahraničními produkty potravinářského průmyslu. Nicméně 

preference vín vyrobených v ČR či moravských vín je spíše na verbální rovině – 

přibližně tři čtvrtiny vína se dováží a spotřebitelé pijí levná dovozová vína, přestože 

říkají, že preferují vína z Moravy. Rozhodujícím faktorem je také cena – do 100,-Kč 

kupují moravská vína a nad 100,-Kč vína zahraniční (tato cena evokuje kvalitní 

zahraniční víno. 

 

Ke zlepšování povědomí o moravských vínech je možné využít nástroje vinařské 

turistiky . Společnost provozuje aktivity, které se vzájemně doplňují (vinařství, hotel, 

naučná stezka). Účast na zahraničních veletrzích, výstavách a soutěžích může být 

využita pro propagaci vín z ČR, ale lepší je přilákat turisty do ČR, aby ochutnávali vína 

přímo u vinařů a poznávali tak region a Českou republiku jako vinařskou zemi – 

zaměřit se tedy na incomingový cestovní ruch. S tím souvisí i problematika exportu 

českých vín do zahraničí. Pro prosazení se na zahraničním trhu je nutné mít kontakty, 

které obchod zprostředkují a v začátcích exportovat levnější vína. Až zákazníci cílového 

trhu poznají česká vína, mohou jim být nabídnuta vína dražší. Cena je ale také limitem 

exportu – čeští výrobci nejsou schopni ani ochotni dodávat na zahraniční trhy za ceny, 

které jsou na trhu očekávány. Za tyto ceny jsou schopni prodat své víno na domácím 

trhu. 
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Společnost také kladně hodnotí aktivity Vina řského fondu, který se zaměřil na 

podporu menších akcí lokálního charakteru (např. otevřené sklepy). Tyto akce přivádí 

k vinařům zákazníky, přináší jim finanční prostředky. Investování do cílené propagace 

tak, jak ji dělá VF, je přínosem, protože některé vinařské podniky by nebyly tohoto 

efektu schopny vlastními silami dosáhnout. Co se týče značky „Vína z Moravy, vína 

z Čech“, společnost toto značení dříve používala. V současnosti to postrádá smysl, 

protože používá značení BIO produkt a podmínkou všech BIO produktů je, že na nich 

musí být vyznačeno, že byly vyrobeny v České republice. Použití značky Vinařského 

fondu je na dobrovolné bázi a mezi vinaře komunikováno v pozitivním slova smyslu – 

kdo má vína takto označena, garantuje kvalitu a původ v ČR. Využitelné je to ve větší 

míře pro řetězce, ve kterých je možné touto značkou oddělit česká vína od zahraničních. 

Důležitý je způsob komunikace směrem ke spotřebitelům, kladení důrazu na kvalitu 

garantovanou touto značkou. 

  

4.2.2 Pozorování a analýza dokument ů 

Retailové řetězce  

Výzkum mezi zákazníky prokázal, že maloobchodní řetězce tvoří nedílnou součást 

jejich nákupního procesu. Jako místo nákupu ho označilo téměř 30 % zákazníků. 

Zkoumanými řetězci byly řetězce Lidl a Kaufland (skupina Schwarz Gruppe), dále 

Albert (Ahold), Billa (REWE), a Hruška (česká síť maloobchodních řetězců). Tyto 

řetězce byly vybrány s ohledem na jejich celorepublikovou prodejní síť a to ve větších i 

menších městech. 

 

Před samotným vyhodnocením výsledků je nutné připomenout fakt, že dva z vybraných 

výrobců do těchto řetězců vůbec produkty nedodávají a to v souvislosti s uplatňováním 

filozofie kvality dané společnosti. Jek již bylo zmíněno v rámci rozhovorů, jde o 

společnost Vinařství LAHOFER a Víno Marcinčák. Výzkum v řetězcích je tedy 

zaměřen primárně na další dva výrobce a to Znovín Znojmo a značky tichých vín 

skupiny BOHEMIA SEKT. 

 

V rámci výzkumu bylo zjištěno, že každý z řetězců pracuje s marketingovými nástroji 

v místě prodeje jiným způsobem. Tzv. POS aktivity se lišily svým rozsahem i 
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charakterem. Kritéria, která v rámci výzkumu byla sledována, se vztahovala 

k identifikaci prvků národní image jako je odkaz na původ v České republice, 

specifikace oblasti původu produktu, použití značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ a 

motivu české vlajky. Pozornost byla také věnována samotné nabídce maloobchodního 

řetězce – zda nabízí vína vybraných výrobců, umístění, organizace nabídky a vhodnost 

prostředí v rámci místa prodeje, použití dalších in-store materiálů vztahujících se 

k výrobci. 

 

Výsledky zkoumání ukazují, že pro většinu řetězců je důležité uvádět zemi původu vín, 

která nabízí. Pouze v řetězci Billa byla země původu uvedena pouze u některých 

produktů a v řetězci Hruška nebyla země původu uvedena vůbec. Ostatní řetězce zemi 

původu uváděly téměř u všech produktu. Zdůraznění faktu, že se jedná o produkty 

vyrobené v České republice, bylo zaznamenáno také pouze u některých řetězců. 

Kaufland na české produkty odkazuje svojí vlastní značkou „Z lásky k Česku“, která je 

doplněná o srdce v barvách české vlajky. Také Lidl a Albert uvádí původ produktů 

v ČR a Albert je označuje popisem „Tuzemští výrobci“. V Bille bylo možné nalézt toto 

označení pouze u některých produktů (označení CZ) a Hruška je tímto způsobem 

neoznačuje vůbec. Stejně jako Kaufland i Billa a Albert používají motiv české vlajky 

pro upozornění na českého výrobce. 

 

Na lokální produkci  poukazuje pouze Kaufland a to uvedením vinařské oblasti 

Morava. Značku Vinařského fondu „Vína z Moravy, vína z Čech“ pak bylo možné 

nalézt ve třech sledovaných řetězcích (byla však použita u produktů jiných výrobců než 

sledovaných v rámci výzkumu), Lidl a Albert takto označená vína nenabízeli vůbec. 

 

Jak již bylo zmíněno v úvodu této části, v řetězcích bylo možné najít nabídku pouze 

společnosti Znovín Znojmo (konkrétně v Kauflandu, Lidlu a Albertu) a skupiny 

BOHEMIA SEKT (Kaufland, Billa, Albert, Hruška). V nabídce řetězců se objevovaly 

jak levnější produkty (ze základních produktových řad), tak také produkty dražší 

cenové kategorie (nad 150,-Kč, např. řada Sommelier Club od Víno Mikulov, či Genus 

Regis od Znovínu). Kromě řetězce Hruška všechny ostatní řetězce měly nabídku 

rozdělenou dle výrobců a oddělená zahraniční a česká vína. V Bille bylo zaznamenáno 
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použití in-store materiálů – jednalo se o stojan s akčním zbožím, na kterém byly 

produkty českého výrobce, a byl také použit leták s českou vlajkou a upozorněním na 

produkt českého výrobce. 

 

Specializované prodejny a vinotéky 

Více než 60 % zákazníků si víno obstarává buď přímo u vinaře (21 %) nebo ve 

specializované prodejně či vinotéce (40 %). Tato místa prodeje tvoří nevýznamnější 

část distribuční sítě. Z tohoto důvodu byla podrobena zkoumání a to, jakým způsobem 

jsou prezentovány jednotliví vybraní výrobci v rámci těchto zařízení.  

 

Vinotéky či specializované prodejny obvykle nabízí širokou nabídku vín od 

rozličných výrobců. Co se týče samotné nabídky, zaměřují se vinotéky a specializované 

prodejny na vína určená zkušenějším vinařům. V nabídce těchto prodejen jsou ve větší 

míře přívlastková vína, oceněná vína, speciální produktové řady vín či vína VOC (Vína 

originální certifikace), která musí splňovat přísně daná kritéria daného apelačního 

systému VOC. (pozn. Autora – v ČR je těchto systémů celkem 5 ve vinařské oblasti 

Morava, obdobný systém jako např. ve Francii systém AOC). Nabídka však není 

jednotná a často se liší i dle oblasti, ve které se prodejna nachází (vinotéky na jižní 

Moravě se často specializují na nabídku vinařů z této oblasti – např. znojemská vinotéka 

nabízí vína znojemských vinařů). Tyto prodejny nabízí obvykle také prodej 

zahraničních vín, prodej sudových vín a další doplňkový sortiment (potravinářské i 

nepotravinářské produkty). 

 

Jednotný není ani styl, jakým jsou vína v rámci prodejny prezentována. V některých 

zařízeních jsou řazena podle výrobců (vína jednoho výrobce na jednom místě), 

v některých jsou řazena dle odrůd (vína jedné odrůdy od různých výrobců na jednom 

místě). 

 

Jednotně nejsou komunikovány ani prvky národní image. Pokud není původ vína 

jednoznačně definován, očekává se v tomto typu prodejen, že prodejce bude schopen 

zákazníkovi poradit, odkud víno pochází a to nejen vinařskou oblast, ale také podoblast 

či dokonce specifickou viniční trať. Tento fakt souvisí s nastavením cenové politiky, 
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která vychází z poměru kvalita / cena (cena je v tomto typu zařízení obvykle vyšší). Co 

se týče samotné komunikace národní image, je využíváno několik nástrojů – přímý 

odkaz na původ vína v České republice (označeno na prodejním stojanu či na cenovce), 

použití české vlajky na prodejním stojanu pro označení českých výrobců, v některých 

případech je na cenovce či u popisu vína označena vinařská oblast Morava nebo 

specifická podoblast. 

 

Problematickou oblastí, která byla zmiňována i v rozhovorech s výrobci, je prodej 

sudových vín. Tento produkt je součástí běžné nabídky ve vinotékách. Často však 

dochází k falšování vína prodávaného v sudech (např. smícháním zahraničního a 

tuzemského vína, toto víno je následně prodáváno jako víno tuzemské). Je tak třeba 

věnovat velkou pozornost výběru prodejce, který bude vína tuzemských výrobců 

distribuovat a nebude tuzemská vína žádným způsobem upravovat a falšovat. V roce 

2015 bylo zjištěno, že došlo k falšování každého třetího vzorku vína v sudech, každého 

čtvrtého vzorku v PET obalu či TETRA PAK obalu a dokonce i každého pátého vzorku 

v lahvi. (rozhovory s výrobci, Spurný, 2015) 

 

Webové stránky výrobců 

Jedna z částí výzkumu výrobců byla zaměřena na obsahovou analýzu webových 

prezentací jednotlivých vybraných výrobců. Webové stránky byly analyzovány proto, 

že se jedná ve velké míře o využívaný nástroj pro získávání primárních informací 

o daném vinaři. Analyzovány byly webové stránky všech vybraných výrobců 

(www.znovin.cz, www.habanskesklepy.cz, www.vinomikulov.cz, 

www.chateaubzenec.cz, www.vinarstvipavlov.cz, www.bohimasekt.cz, marcincak.cz, 

www.lahofer.cz).  Cílem obsahové analýzy bylo zjistit, zda se vinaři prezentují jako 

tuzemští výrobci, případně zda kladou důraz na lokální charakter produkce, zda 

v komunikaci využívají značku Vinařského fondu „Vína z Moravy, vína z Čech“, 

případně jiné symboly odkazující na český původ. Dále byla analýze podrobena také 

nabídka vinařských turistických programů s důrazem na poznávání regionu a jeho 

rozvoj. 
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Webové prezentace společností jsou v době rozvoje komunikačních technologií 

nepostradatelným nástrojem. Z analýzy vyplynulo, že ne všechny zkoumané společnosti 

si tento fakt uvědomují. Existují rozdíly v tom, v jaké šíři jsou informace v rámci 

webové stránky poskytované. Některé ze sledovaných společností nepracují se svými 

webovými stránkami správně – informace, které poskytují, jsou neúplné či zastaralé. 

Naproti tomu pak stojí webové stránky výrobců, které poskytují všechny potřebné 

informace od informací o výrobce, přes nabídku vín a dalšího sortimentu až po detailní 

popis vinařských turistických programů. 

 

Všechny společnosti však kladou důraz na původ v České republice. Ve všech 

případech bylo možné na webové stránce najít odkazy na původ v dané oblasti 

(Morava) či podoblasti (Znojemská, Mikulovská, Velkopavlovická, Slovácká), 

případně zdůraznění významu v rámci českého vinařství či důležitosti působení 

v moravské vinařské oblasti. V souvislosti s využitím prvků národní image byly v rámci 

webů používány pojmy jako tradice, tradiční, terroir, p ůvod, moravská vinařská 

oblast, podoblast, Morava, moravské vinařství, významný zpracovatel, rozvoj 

regionu apod. Společnost Znovín Znojmo také vyzdvihovala snahu o rozvoj společnosti 

i na trzích EU. Značka „Vína z Moravy, vína z Čech“ společnostmi není využívána a 

tudíž na ni není odkazováno ani na jejich webových stránkách. 

 

V oblasti vinařské turistiky také existují rozdíly mezi jednotlivými výrobci. Všechny 

sledované společnosti nabízí možnost degustací ve vinných sklepech či na vinicích. 

Cílem těchto aktivit je snaha o zvýšení prodejů a přilákání turistů do daného regionu. 

Rozdíly jsou pak patrné v dalších produktech vinařské turistiky, které jednotlivé 

společnosti nabízí. Klíčové pojmy v oblasti vinařské turistiky vyplývající z analýzy jsou 

degustace, vinný sklep, vinice, cyklostezka, naučná stezka, otevřené sklepy, 

poznávání regionu, tradice, víno a gastronomie, Svatomartinské víno, martinská 

husa. 

 

Společnosti Víno Marcinčák a Vinařství LAHOFER propojují vinařskou turistiky i 

s možností ubytování ve vlastním hotelu a s nabídkou balíčků s vinařskou tematikou. 

LAHOFER dále podporuje rozvoj turistiky a regionu pomocí programu „Mějte svoji 
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hlavu“, jehož náplní je šíření povědomí o vinařství (práce ve vinohradu, speciální šarže 

vín). Společnost Víno Marcinčák se podílela na vybudování naučné stezky Stará hora, 

která je součástí cyklistického vinařského okruhu Stará hora (v rámci okruhu je možné 

degustovat či nakoupit vína u místních vinařů). Společnost BOHEMIA SEKT byla 

v roce 2010 oceněna za podporu vinařského vzdělávání a vinařské turistiky a tři z jejich 

značek byly zařazeny mezi 1000 nejlepších vín světa (Víno Mikulov, Habánské sklepy, 

BOHEMIA SEKT).  

 

Nejdetailnější informace o produktech vinařské turistiky (které jsou také součástí 

podpory prodeje společnosti) poskytuje společnost Znovín Znojmo a to nejen v rámci 

svých aktivit, ale v rámci celého regionu Znojemska. Společnost nabízí tematické 

putování po vinicích, dále každoroční putování po sklepích a vinicích (možnost 

zapojení do putování na základě odběrů produktů Znovín Znojmo), dále společnost 

využívá cyklotrasy (Moravské vinařské stezky, Znovín Cup), v rámci své činnosti 

navázala spolupráci s agenturou NaVajn, která zprostředkovává degustace ve městě 

Znojmo a v neposlední řadě pořádá tematické plavby na vranovské a brněnské přehradě 

a provozuje vinařský vláček. S výjimkou společnosti BOHEMIA SEKT je také v rámci 

vinařských programů kladen důraz na tradiční spojení vína a gastronomie – obnova 

tradice Svatomartinských vín a husy).  

 

Všechny analyzované společnosti při prezentování své činnosti kladou důraz na 

distribuci moravských vín do všech regionů ČR, na účast na tuzemských i 

mezinárodních výstavách a soutěžích a na získaná ocenění.  

 

4.2.3 Shrnutí výsledk ů za oblast výrobce 

Dle provedených případových studií lze z pohledu výrobců vysledovat určité trendy, 

které charakterizují jejich postavení na trhu s vínem a také konkrétní znaky spotřebního 

chování zákazníků na tomto trhu.  

- Pro zákazníky je důležitý původ vína. 

- Zákazníci vyhledávají tuzemské produkty. 

- Zákazníci preferují lokální produkci . 

- Výrobci kladou důraz na tradici a původ. 
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- Výrobci směrem k zákazníkům komunikují s důrazem na původ a tradici. 

- Prodejci pracují se zemí původu rozdílným způsobem. 

- Vnímaná kvalita tuzemských vín se zvyšuje. 

- Zákazníci jsou ochotni si připlatit za kvalitu. 

- Rozhodujícím faktorem je cena a odrůda. 

- Méně zkušený zákazník se obvykle rozhoduje dle ceny. 

- Zkušenější zákazníci jsou ochotni zaplatit vyšší cenu. 

 

Z výzkumu vyplynuly také další výsledky, které jsou pro fungování trhu a zvyšování 

konkurenceschopnosti výrobců důležité. Všichni výrobci používají nástroje vinařské 

turistiky pro to, aby přilákali zákazníky ke spotřebě vlastních produktů, aby jim 

umožnili poznávat region a místa, kde se víno pěstuje a vyrábí. Z pohledu marketingu 

jsou tyto nástroje využívány ve formě podpory prodeje a PR. Dochází tak k rozvoji 

vinařství nejen v regionu jižní Moravy, ale také celorepublikově. 

 

V další kapitole bude řešena problematika externích organizací a jejich působení na 

konkurenceschopnost tuzemských výrobců. Jednou z těchto organizací je Vinařský 

fond a spolupráce s ním je výrobci hodnocena kladně. Vinařský fond poskytuje 

primárně finanční podporu na tuzemské a zahraniční soutěže a výstavy. Použití značky 

Vinařského fondu „Vína z Moravy, vína z Čech“ je dle výrobců vhodné pro použití 

spíše do retailových distribučních míst a jednotné značení by mělo být na dobrovolné 

bázi. Toto tvrzení je možné podpořit výzkumem v distribučních místech – tento způsob 

značení se objevoval pouze v detailových řetězcích a to i v omezeném rozsahu. 

 

Posledním aspektem zvyšování konkurenceschopnosti jsou exportní aktivity , které 

přináší prostředky použitelné nejen na domácím trhu, ale také napomáhá šíření image 

České republiky jako vinařského producenta. Tuto roli plní také mezinárodní výstavy 

a soutěže, kde se česká vína prosazují a získávají ocenění. Tyto aktivity mají svoje 

limity – v případě exportu se jedná o cenu (nutno vyvážet za nižší ceny), legislativní 

opatření a nutnost vyvážet velké objemy produkce. Většina tuzemské produkce je 

spotřebována na domácím trhu a tak nemají výrobci potřebu hledat nové tržní 
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příležitosti v zahraničí. Export tak tvoří jen jednotky procent prodejů. Mezi cílové trhy 

v současnosti patří Čína, Japonsko, Korea či Polsko.  

 

4.2.4 Výsledky Z x V 

Ze shrnutí v předchozí podkapitole je patrné, že názor zákazníků i prodejců se ve 

stěžejních bodech neliší. Oba provedené výzkumy poukazují na to, že jak pro 

zákazníka, tak pro výrobce je důležitý původ vína. Pro zákazníka tvoří nezbytnou bázi 

při rozhodování, výrobci si jsou vědomi toho, že zákazník v důsledku vývoje na trhu 

potravinářského zboží hledá tuzemské produkty, které považuje za kvalitní a dostupné. 

Výrobci dále také poukazují na to, že zákazníci vyhledávají lokální produkty, což je 

patrné i z obrázku 21 (kapitola 4.1.3), který shrnuje podstatné aspekty v rozhodování 

zákazníků – těmi nejdůležitějšími jsou země původu, původ vín v ČR a pozitivní vztah 

k lokální produkci. Národní image ve vinařském průmyslu je tak hodnocena pozitivně 

lze ji využít pro vylepšení konkurenční pozice na domácím trhu. V souvislosti s tímto 

tvrzením je možné POTRVDIT  předpoklad P4 (viz kapitola 1.2). 

 

P4: Výrobci musí při budování konkurenceschopnosti zohledňovat externí faktory, které 

ze své povahy nejsou výrobcem ovlivnitelné. 

 

Odlišný postoj však zaujímají výrobci a zákazníci ve vztahu k ceně. Zatímco pro 

výrobce je cena faktorem, který zohledňuje náklady vložené do výroby, distribuce a 

propagace a vymezuje výrobce v tržním prostředí (dle výrobců by vyšší cenová hladina 

vín měla garantovat také lepší kvalitu), pro zákazníka je to jeden z rozhodujících prvků 

v nákupním procesu. Cena tak může být limitujícím faktorem při zvyšování 

konkurenceschopnosti. Směrem k zákazníkovi ale musí docházet k tomu, že 

v souvislosti s vyšší cenovou úrovní budou také komunikovány výhody, které produkt 

nabízí (ve smyslu konkurenčních výhod podniku). V souvislosti s cenou je také nutné 

zmínit, že na ochotě zákazníka zaplatit za produkt určitou cenu se také podílí jeho 

„vyspělost“ v konzumaci vína. Méně zkušení zákazníci preferují vína v nižších 

cenových úrovních, zkušenější zákazníci jsou ochotni zaplatit za kvalitu více peněz.  
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Co se týče zmiňované kvality , zákazníci i výrobci zaujímají obdobný postoj. Platí, že 

vztah zákazníků ke kvalitě tuzemských vín se zlepšuje. Vína jsou vnímána jako kvalitní 

a důraz je kladen na terroir (původ) vína – v tomto případě se jedná o mnohem více 

specifikovaný původ vína na konkrétním místě (vinici), které výrazně ovlivňuje kvalitu 

produktu. Stále však dochází k odlišnému hodnocení červených a bílých vín. Jak 

zákazníci, tak výrobci potvrzují, že u bílých vín je vývoj postoje ke kvalitě mnohem 

rychlejší a posun znatelnější. U červených vín stále převládá názor, že ta, která jsou 

vyrobena v České republice, nedosahují takových kvalit, jako vína zahraniční. Kvalita 

je však oběma skupinami považována za nezbytnou součást produktu. 

 

Mezi další důležité faktory, ve kterých se obě skupiny shodují, je zařazena odrůda, 

barva a obsah zbytkového cukru. Výběr barvy vína a odrůdy patří mezi první kroky, 

které zákazník při nakupování učiní. Dále, dle své vyzrálosti či účelu koupě, se 

rozhoduje na základě obsahu zbytkového cukru (tzn., zda koupí víno suché, polosuché, 

poloslané či sladké). U některých zákazníků může svoji roli hrát také ocenění, které 

dané víno získalo na tuzemských či zahraničních soutěžích. Přesto, že označení medailí 

na zákazníka působí pozitivně, ne vždy tento značící prvek výrobci používají přímo na 

lahev (aby to bylo patrné na první pohled), ale například je ocenění komunikováno 

prostřednictvím dalších materiálů společnosti (ceník, webové stránky, informační tabule 

v místě pěstování – u vinice, na naučné stezce apod.). 

 

4.3 Výzkum v oblasti externích organizací 

Poslední složkou výzkumu spotřebního chování se zaměřením na efekt země původu 

jsou externí organizace, které se zabývají podporou vinařů – primárně podporou 

v podobě vytváření komunikačních kampaní pro česká a moravská vína, podporou 

propagačních aktivit či zastupováním českých vinařů v zahraničí.  

 

Cíl výzkumu externích organizací 

Cílem výzkumu za oblast externích organizací je zjistit, jakým způsobem podporují 

vinaře a zda i jejich jednání ve směru k výrobcům vína a zákazníkům obsahuje prvek 

národní image a uplatňování efektu země původu s cílem zlepšení konkurenční pozice 

moravských vín na trhu. 
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Postup výzkumu v oblasti externích organizací 

Při výzkumu externích organizací byla zvolena jedna výzkumná metoda a to analýza 

dostupných materiálů založená na analýze sekundárních dat. Tato část výzkumu dotváří 

celkový pohled na zkoumanou problematiku použití efektu země původu pro ovlivnění 

spotřebního chování zákazníků vinařského průmyslu a zvyšování konkurenceschopnosti 

podniků v tomto odvětví působících. Plán výzkumu externích organizací je znázorněn 

na obrázku 23. Výsledky tohoto šetření budou komparovány a analyzovány ve vztahu 

k výsledkům z oblasti zákazníka a výrobce a na tomto základě budou navržena 

doporučení pro všechny zúčastněné subjekty. 

 

Objekt výzkumu   

Objektem výzkumu v této části výzkumu jsou organizace, které se podílí na šíření 

povědomí o vinařství, dále na poskytování podpory vinařům a to primárně podpory 

zaměřené na propagaci vinařství jako takového a na propagaci akcí spojených 

s vinařskou turistikou. Organizace, které byly do výzkumu zahrnuty, jsou Vinařský 

fond, dále Svaz vinařů ČR, Jihomoravský kraj a jeho dotační fondy, Národní vinařské 

centrum, o.p.s. a celostátní soutěž a publikace Král vín. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
Obrázek 23 Plán výzkumu v oblasti externích organizací 
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Průběh a časový harmonogram výzkumu externích organizací 

Výzkum v oblasti externích organizací probíhal od listopadu 2015 do června 2016. 

Hlavním zdrojem informací, které budou v rámci výzkumu použity, budou webové 

stránky a dostupné publikace výše zmíněných organizací. 

 

4.3.1 Vinařský fond Česká republika 

Činnost VF 

Pravděpodobně nejvýznamnější organizací, která se zabývá podporou vinařů, vinařství a 

vinařské turistiky je Vinařský fond Česká republika. Historie Vinařského fondu sahá do 

roku 2002, kdy byl založen na základě zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví 

a vinařství. Do roku 2004jeho činnost směřovala k podpoře výsadby a obnovy vinic a 

podpoře propagace prodeje vína. Se vstupem do Evropské Unie v roce 2004 došlo ke 

změně a od té doby VF funguje obdobně jako většina organizací tohoto typu v Evropě a 

to tak, že podporuje marketing vína, rozvoj vinařské turistiky a provádí informování 

veřejnosti o vinařství a vinohradnictví. Tato změna byla provedena dle Vinařského 

zákona č. 321/2004 Sb. 

 

Výdaje VF na propagaci 

Vinařský fond poskytuje podporu v podobě vynakládání prostředků na propagaci 

českých vín a také podporuje vinaře jako takové (např. prostředky pro účast na 

výstavách či soutěžích). Dle Situační a výhledové zprávy Ministerstva zemědělství za 

rok 2014 vydal VF na propagaci celkem 58,5 mil. Kč. Za rok 2015 dle Výroční zprávy 

VF se jednalo o částku 65,4 mil. Kč.  

 

Nejvýznamnější podíl z této částky zaujímá podpora značky „Vína z Moravy, vína 

z Čech“ (cca 22,5 mil. Kč), poměrně značná suma je také věnována na projekty  dle 

vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 97/2006 Sb. o předpokladech a způsobu podpory 

marketingu a prodeje produktů, podpory rozvoje turistiky v oblasti vinohradnictví a 

vinařství a podrobnostech o poskytování informací veřejnosti Vinařským fondem, VOC 

a ostatní smlouvy (14,7 mil. Kč) a na podporu prodeje vín v maloobchodních 

řetězcích (retail – 11 mil. Kč). Necelé 4 miliony korun jsou pak investovány do 
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podpory exportu a účasti na zahraničních výstavách a soutěžích a 2,8 mil. Kč do 

rozvoje vinařské turistiky. 

 

„Vína z Moravy, vína z Čech“ 

Z předchozího odstavce vyplývá, že nejvýznamnější část prostředků na propagaci je 

vynakládána na propagaci značky „Vína z Moravy, vína z Čech“. Hlavním cílem 

značky je prohloubit „zážitek“ se značkou, posílit frekvenci nákupu našich vín 

a pozitivní sdílení zkušeností (Vinařský fond, 2015). O dosažení maximálního efektu 

této kampaně se VF snaží také prostřednictvím využívání známé tváře v rámci 

kampaně, tou je herec Ondřej Brzobohatý (Ondřej B. Gregor).  Značení vín logem je 

v ČR dobrovolné. Snahou Vinařského fondu je však napodobit systémy ostatních zemí 

EU a garantovat tak zákazníkům původ vín v ČR. 

 

Jak vyplývá z výzkumů provedených VF v letech 2012 a 2014, nabývá tato značka na 

popularitě a její známost mezi spotřebiteli neustále roste – značku v roce 2014 znalo 

61 % dotazovaných, v roce 2015 63 % dotazovaných. Výzkum dále potvrzuje výsledek 

dotazníkového šetření a to faktem, že nejznámějším motivem kampaně je právě 

osobnost Ondřeje Brzobohatého a nejčastěji byla tato reklama zaznamenána v televizi. 

 

Pro propagaci značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ („VMČ“) využívá VF logo, které 

jednoznačně spojuje značku s Českou republikou. Logo kombinuje barvy české 

trikolory (červená, bílá a modrá) se tvarem vinné skleničky (viz obrázek 24). 

 
Tento fakt doplňuje výsledky získané ověřováním třetí výzkumné hypotézy. Vinařský 

fond se prostřednictvím svých marketingových aktivit snaží o propagaci České 

republiky jako země původu kvalitních vín. To, že se jedná o kvalitní vína, dokládají 

výzkumy provedené autorkou práce i Vinařským fondem, které zaznamenaly rostoucí 

tendenci v posuzování kvality českých a moravských vín. Vína jsou považována za 

kvalitnější či srovnatelná se zahraničními a také spotřebitelé mění svoje nákupní 

preference a kladou větší důraz na kvalitu vín. Dle národní webové stránky 

www.wineofczechrepublic.cz (2014) se tak VF snaží o propagaci společenské roviny 

konzumace vín a také o vyzdvihnutí kvality vín, která jsou pod značkou prezentována. 

Slogan, který celou kampaň doprovází, zní: Naše vína mají zvuk.  
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Zdroj: Vinařský fond, 2006 

Obrázek 24 Loga značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ 

 

V souvislosti s tímto je možné odpovědět na výzkumnou otázku VO1: 

 

VO1: Je prvek národní image (efekt země původu) využíván v komunikaci s domácími 

zákazníky v podmínkách ČR při budování konkurenční pozice? 

 

Na základě informací získaných od výrobců a na základě analýzy činnosti Vinařského 

fondu lze říci, že obě skupiny kladou důraz na využívání prvků národní image a 

propagaci tuzemských vín. Vinařský fond má tuto činnost dánu zákonem a výrobci si 

uvědomují neustále se posilující trend v zákazníkově chování směrem 

k upřednostňování domácí produkce vinařského průmyslu a návrat k tradičním 

hodnotám. Proto i oni v komunikaci se zákazníkem zdůrazňují svůj původ. Odpověď na 

otázku VO1 je tedy ANO, prvky národní image jsou využívány v komunikaci 

s domácími zákazníky jak Vinařským fondem, tak výrobci. 
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Pro propagaci všech vín nesoucí značku „Vína z Moravy, vína z Čech“ a značení vín 

byly zvoleny komunikační kanály jak tradiční, tak i z oblasti nových nástrojů 

komunikace. Přehled používaných komunikačních kanálů je znázorněn v tabulce 29 

 

Tabulka 28 Typy komunikace značky „Vína z Moravy, vína z Čech“ 

Tradi ční komunikace Nová komunikace 

Printová reklama 

Televizní reklama 

Rádiová reklama 

PR 

POS 

Out of home (OOH) 

Online komunikace 

Webová prezentace 

Facebook 

Youtube 

Event marketing 

 

Zdroj: Vinařský fond, 2015 

 

4.3.2 Další instituce 

Národní vinařské centrum, o.p.s. je společnost, která kromě pořádání seminářů a 

školení a provozování pracoviště zaměřeného na hodnocení vín, je pořadatelem národní 

soutěže Salon vín ČR (součást Národní soutěže vína expozice 100 nejlepších vín) a 

také spravuje národní stránku www.wineofczechrepublic.cz. Tato stránka má dvě další 

podoby a to www.vinazmoravy.cz a www.vinazcech.cz a komunikace je doplněna o 

facebookový profil značky. Stránka je provozována se spoluúčastí Vinařského fondu. 

NVC spolupracuje s Vinařským fondem také v oblasti rozvoje vinařské turistiky 

(primárně projekt Krajem vína) a podílí se na propagaci českých vín v zahraničí 

(podpora účasti na zahraničních výstavách a soutěžích). Spolupodílí se také na 

propagaci značky Svatomartinského vína. (Národní vinařské centrum, 2016) 

 

Svaz vinařů ČR je institucí, která se podílí na vytváření legislativního rámce vinařství 

v ČR i v EU. Další činností Svazu vinařů je zastupování ČR v rámci Evropské Unie a 

vytváření kontaktů se zahraničními institucemi. Přímo se tak nepodílí na propagaci 

moravských vín, ale vytvářením potřebné legislativy napomáhá podpoře moravských 
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vinařů. Ve svém logu používá symbol hroznu a barvy české trikolory, jehož pomocí je 

komunikována příslušnost k ČR. 

 

 

Zdroj: Svaz vinařů ČR 

Obrázek 25 Logo Svazu vinařů ČR 

 

Jihomoravský kraj  se podílí na podpoře vinařství a vinohradnictví prostřednictvím 

dotačního programu Podpora vinařství a vinohradnictví v JMK. Na propagaci vinařství 

a vinohradnictví je určen dotační titul 2, který vymezuje maximální a minimální částku 

podpory (25 000 – 100 000,- Kč). (Dotační portál Jihomoravského kraje, 2016) 

 

4.3.3 Výsledky Z x V x EO 

Dle výsledků ve všech třech oblastech (zákazník, výrobce, externí organizace) je patrný 

důraz na zemi původu produktů. Zákazníci ho považují za jeden z rozhodujících prvků 

při výběru produktu, výrobci komunikují původ vín směrem k zákazníkovi (především 

lokální charakter produktů a terroir) a externí organizace na něj upozorňují v rámci 

celorepublikových marketingových aktivit. Dosahování synergického efektu je patrné, 

pokud všechny tři skupiny budou propojeny do vzájemných souvislostí (viz obrázek 

26). Vzájemná spolupráce výrobců s organizacemi pomáhá správným způsobem 

komunikovat image České republiky jako země produkující kvalitní vína 

prostřednictvím různých nástrojů marketingového mixu (především pak komunikačního 

mixu), což se v rozhodovacím procesu zákazníka projeví nejen jeho ochotou kupovat 

tuzemské produkty, ale i tím, že zákazník bude volit jako první produkt ten tuzemský. 

 

Aktivity Vinařského fondu zaměřené na propagaci značky „VMČ“ jsou kladně 

hodnoceny jak zákazníky, kteří registrují reklamy Vinařského fondu a na základě toho 

jsou motivováni k nákupu vín označených tímto způsobem, tak výrobci, kteří vidí 

potenciál využití značky primárně v retailových řetězcích (které však tvoří poměrně 
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značnou část uskutečněných nákupů), přesto však chtějí, aby toto značení zůstalo na 

dobrovolné bázi. 

 

Významným prvkem charakterizujícím celé odvětví je návrat k tradičním způsobům 

výroby a skladování vín ale i k tradici spojené se Svatomartinskými víny. Tato tradice 

nabývá neustále na významu a napomáhá k poznávání a následnému prodeji 

tuzemských vín. Prosazuje se také trend snoubení pokrmů s víny. Tato aktivita je 

zákazníky vítána, většina výrobců se do ní zapojuje a externí organizace ji 

v celorepublikovém měřítku podporují. 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 26 Vzájemný vztah aktérů trhu k zemi původu produktu 

 

  

Výrobce Zákazník 

Externí organizace 

Web 

Tištěné materiály 

Obal lahve 

Vinařská turistika 

Rozhodovací 

proces 

Země původu 

Finanční podpora,  

Propagace vinařství  

Propagace vinařské turistiky 

Marketingové aktivity VF („VMČ“, 

Svatomartinská, růžová, červená) 

www.wineofczechrepublic.cz 

Ocenění ze soutěží 

Vydávání publikací 

Zastupování ČR navenek 



145 

 

5 ZÁVĚRY VÝZKUMU A DOPORUČENÍ 

5.1 Závěry z výzkumu 

V kapitole 1.2 byly nadefinovány čtyři základní výzkumné předpoklady, které byly 

v rámci výzkumu ověřovány a statisticky vyhodnoceny. Pomocí výzkumných metod 

byly získávány informace v několika oblastech, které mají vliv na konkurenceschopnost 

tuzemských výrobků na domácím trhu, s důrazem na využití prvků národní image a 

jejich vliv na spotřební chování zákazníků.  

 

Pro každý z předpokladů byly stanoveny také hypotézy, které byly testovány, a na 

základě toho bylo rozhodnuto, zda daný předpoklad platí, čí nikoli. 

 

Předpoklad P1: Zákazníci vnímají zemi původu vína jako faktor ovlivňující jejich 

nákupní rozhodnutí. 

 

Pro tento předpoklad byla stanovena nulová hypotéza, že mezi četnostmi neexistuje 

statisticky významný rozdíl (zákazníci nekladou důraz při nákupním chováním na zemi 

původu vína), a proti ní byla položena alternativní hypotéza H1, která vyjadřovala, že 

mezi četnostmi existuje statisticky významný rozdíl (zákazníci kladou důraz při 

nákupním chováním na zemi původu vína). Přičemž na základě statistického 

vyhodnocení byla nulová hypotéza zamítnuta a platí tedy, že zákazníci vnímají zemi 

původu vína jako faktor, který ovlivňuje jejich spotřební chování. Podobným 

způsobem bylo také testováno, zda zákazníci vnímají Českou republiku jako ovlivňující 

faktor při nákupním rozhodování a zda zákazníci vnímají výrobu vína lokálním vinařem 

jako ovlivňující faktor při nákupním rozhodování. Oba tyto dílčí předpoklady byly také 

statisticky vyhodnoceny a byla zamítnuta nulová hypotéza, tudíž platí, že zákazníci 

vnímají Českou republiku i výrobu vína lokálním vinařem jako ovlivňující faktor při 

nákupním rozhodování. 

 

Další předpoklady se vztahovaly ke spotřebnímu chování zákazníků i v dalších rovinách 

a k použití nepřímých aktivit pro zvyšování konkurenceschopnosti tuzemských vín. 
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Předpoklad P2: Zákazníci rozlišují při rozhodování o koupi vína mezi vybranými 

atributy charakterizujícími víno. 

 

Dle výsledků statistického testování bylo prokázáno, že pouze tři páry vybraných 

faktorů byly hodnoceny stejně (výrobce – barva, výrobce – přívlastek, barva – odrůda), 

zbylých 7 párů bylo hodnoceno odlišně. Na základě toho bylo rozhodnuto, že zákazníci 

vnímají vybrané atributy charakterizující víno odli šně. 

 

Předpoklad P3: Existuje vzájemná závislost mezi šířením povědomí o značce 

moravských vín prostřednictvím Vinařského fondu a zákazníkovou preferencí vín 

vyrobených v České republice. 

 

Třetí předpoklad byl zaměřen na aktivity Vinařského fondu – tedy zda jeho činnost 

ovlivňuje zákazníky při výběru tuzemských vín. Pro tento předpoklad byla stanovena 

nulová a alternativní hypotéza (H0: Neexistuje vztah mezi spotřebiteli, kteří preferují 

vína vyrobená v ČR a druhem reklamy, který sledují; H1: Existuje vztah mezi 

spotřebiteli, kteří preferují vína vyrobená v ČR a druhem reklamy, který sledují). 

Testováním byla přijata alternativní hypotéza. Zákazníci, kteří sledovali reklamy 

Vinařského fondu, byli více ovlivněni při nákupu faktem, že víno bylo vyrobeno 

v ČR. Tento výsledek byl potvrzen i dalším výzkumem a to mezi výrobci, kteří hodnotí 

aktivity VF na podporu tuzemských vinařů kladně a vidí v nich možnost pro šíření 

povědomí o vinařství a přednostech tuzemských vín. 

 

Předpoklad P4: Výrobci musí při budování konkurenceschopnosti zohledňovat externí 

faktory, které ze své povahy nejsou výrobcem ovlivnitelné. 

 

Poslední předpoklad se týkal externích faktorů, jež ovlivňují činnost výrobců a ti 

zároveň nemají možnost je aktivně ovlivňovat. Tento předpoklad byl potvrzen na 

základě výsledků výzkumu, které dokazují, že zákazníci kladou důraz na image země, 

ze které daný produkt pochází. Tuto image nejsou výrobci schopni ovlivňovat, ale 

mohou pro upevnění své pozice pozitivní vnímání moravských vín tohoto faktu využít 

ve svůj prospěch. 
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5.2 Koncept konkurenceschopnosti 

Na základě provedených výzkumů v oblasti zákazníků, výrobců a externích 

organizací byly identifikovány charakteristické rysy zákazníků vinařského 

průmyslu a také faktory, které mohou přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti 

výrobců na domácím trhu. Koncept je postaven na faktorech, které jsou důležité pro 

formování konkurenceschopnosti, a je modifikován dle výsledků získaných výzkumem 

tak, aby odpovídal potřebám trhu s vínem.  

 

Ze zjištěných výsledků byl sestaven koncept konkurenceschopnosti, který vychází 

z následujících principů. 

- Z existujících modelů konkurenceschopnosti využívá tyto prvky: 

� Mikoláš, Peterková a Tvrdíková a kol. (2011)  

→ faktory důležité pro budování konkurenceschopnosti (identita, 

integrita, mobilita a suverenita)  

→ nové dimenze konkurenceschopnosti (design, produkt, kultura, 

chování, komunikace). 

� Zich (2012)  

→ typologii konkurenčních výhod (semi- a ryze-konkurenční výhody) 

→ princip rozvoje konkurenceschopnosti zohledňující externí a interní 

rozvoj konkurenceschopnosti 

→ vztah produktové a firemní konkurence 

� Klein (2011) 

→ Pojetí produktové a podnikové konkurenceschopnosti 

 

-  Z výzkumných závěrů vychází zejména z následujících zjištění: 

� Pro použití konceptu jsou primárně využitelné semi- a ryze-konkurenční 

výhody. 

� Pseudo-konkurenční výhody se vztahují k oblasti etiky a práva – porušování 

pravidel, korupce apod. Porušování pravidel ve vinařském průmyslu vede 

k spíše k vytváření nevýhody (zákazníci se vyhýbají produktům, které 

nevyhovují testům provedeným specializovanými institucemi). 
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� Koncept zohledňuje prvek spolupráce veřejného a soukromého sektoru při 

vytváření konkurenční výhody pro produkty i pro podniky (semi-

konkurenční výhoda). 

� V rámci semi-konkurenčních výhod je zdůrazněn vliv národní image jako 

faktoru vyplývajícího z externího prostředí a externích vazeb. 

� Komunikace je dále rozvedena prostřednictvím marketingového trychtýře 

jako nástroj nezbytný pro budování konkurenční pozice s využitím 

tradičních i nových nástrojů komunikace. 

� Komunikace je důležitým faktorem podílejícím se na utváření národní image 

a budování konkurenčních výhod produktů a v návaznosti na to i podniků. 

� V konceptu je také kladen důraz na spolupráci soukromého a veřejného 

sektoru při budování konkurenční pozice produktů. 

 

Koncept je postaven na třech úrovních – první úroveň je tvořena typem výhod, druhá 

představuje funkčnost konceptu a třetí pak znázorňuje vazby mezi jednotlivými aktéry 

na trhu (viz obrázek 27). 

 

V konceptu je využito dvou typů výhod. První z nich jsou tzv. ryze-konkurenční 

výhody. Jedná se o tvorbu produktu  a jeho designu, přičemž sestavení produktového 

portfolia vychází z potřeb zákazníků a jejich segmentace. Potřeby zákazníků jsou 

závislé na tom, v jaké fázi vývoje konzumace se zákazník v dané chvíli nachází. Design 

je pak jedním z faktorů, který zákazníci považují za rozhodující při vybírání produktu – 

produkt musí upoutat pozornost na první pohled a design produktu by měl být v souladu 

s celkovou strategií podniku a strategií v oblasti kvality.  

 

V rámci semi-konkurenčních výhod jsou zdůrazněny čtyři klíčové faktory a to kultura,  

chování, národní image a spolupráce. Zákazníkovy priority jsou ovlivněné kulturním 

prostředím, ve kterém se zákazník nachází a ve větší míře prostředím, ze kterého 

pochází. Kultura  tak determinuje jeho postoje, které jsou obtížně měnitelné, protože je 

má v sobě zakódovány od narození. Tyto postoje lze však poznávat a na základě toho 

s nimi pracovat (viz kapitola 3.2.2). Tento prvek představuje pro společnost externí 

prostředí, které sama nemůže ovlivnit, ale může využít příležitosti, které přináší.  



 

Zdroj: Vlastní zpracování s

2012 

Obrázek 27 Koncept konkurenceschopnosti
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potřebách a také o způsobu, jakým se rozhodují. Jejich chování je také ovlivňováno 

postoji vůči daným produktům (viz kapitola 3.2.4) a do jejich rozhodování vstupuje i 

image země, ze které daný produkt pochází. V českém prostředí se projevuje na trhu 

s vínem tím způsobem, že zákazník dává přednost tuzemským produktům a vyhledává 

produkty, které pochází z lokálních surovin. Tento prvek hraje poměrně důležitou roli 

v rozhodování zákazníků a výrazně ovlivňuje konkurenceschopnost tuzemských 

výrobců na domácím trhu.  

 

Konkurenceschopnost je budována také prostřednictvím spolupráce s externími 

organizacemi, které poskytují podporu produktům jako takovým (tedy pomáhají při 

budování jejich konkurenční pozice), ale také podnikům (poskytováním informační a 

finanční podpory).  

 

Funkční prvky  konceptu jsou představovány pěti dílčími částmi. Identita a integrita  

navazuje na zvolenou komunikační strategii. Jde o vytvoření unikátního obrazu o firmě, 

který bude sdílen ve vnitřním prostředí firmy a bude také respektováno jejími 

zákazníky. Ti by se měli se společností ztotožňovat a prezentovat její hodnoty a 

výsledky navenek. Společnost tak může využívat synergických efektů, které z takto 

vytvořeného vztahu plynou. Společnost respektuje přání a požadavky svých zákazníků, 

ti cítí sounáležitost se společností a stávají se tzv. jejími advokáty (viz kapitola 5.3). 

 

Komunikace vychází ze vzájemné interakce mezi výrobcem a zákazníkem. Výrobce 

vytvoří nabídku, která odpovídá potřebám zákazníků. Zároveň v rámci komunikace 

respektuje charakteristické rysy spotřebního chování svých zákazníků a dle toho vybírá 

konkrétní nástroje komunikačního mixu tak, aby cíleně oslovoval přesně specifikované 

skupiny zákazníků. Použití komunikačních kanálů je věnována následující podkapitola 

(5.3). 

 

Suverenita a mobilita představují prvky, které determinují konkurenční pozici 

společnosti na trhu. Suverenita vyplývá ze schopnosti společnosti ovlivňovat svoji 

konkurenční pozici, vymezit se vůči konkurenci a získat postavení na trhu. Mobilita je 
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spojena s možnostmi, jak rychle a účinně společnost zareaguje na změny, které na trhu 

nastávají, a jak budou tyto změny trhem (včetně zákazníků) přijaty. 

 

Poslední úroveň definuje vazby mezi jednotlivými subjekty, které hrají roli při 

budování konkurenceschopnosti moravských vín. Konkurenceschopnost domácích 

výrobců je na trhu s vínem ovlivňována prostřednictvím externích organizací, které 

tvoří rámec celého tržního prostředí – ať už se jedná o vymezování legislativních 

podmínek, o podporu jednotlivých výrobců či šíření povědomí o produktech tohoto trhu 

na domácím i zahraničním trhu. Další dvě části tvoří zákazníci a výrobci. Mezi všemi 

třemi subjekty dochází k tokům, které se liší svým charakterem vycházejícím z potřeb, 

které mezi jednotlivými existují. Směrem od externích organizací k výrobcům se jedná 

primárně o finanční a informační tok (podpora výrobců a poskytování informací o 

trhu a zákaznících). Směrem k zákazníkům pak od organizací plyne tok informa ční 

(poskytují obecné informace o produktech vinařského průmyslu, o novinkách či 

připravovaných akcích). Mezi zákazníky a výrobci dochází k toku informa čnímu 

(informace o potřebách zákazníků a informace zákazníkům o nabídce výrobců), 

fyzickému (fyzický přesun produktů od výrobců k zákazníkům) a toku finančnímu 

(přesun finančních prostředků od zákazníků k výrobcům).  

 

Pokud jsou prvky tvořící koncept v souladu, může podnik budovat a upevňovat svoji 

konkurenční pozici na trhu, což se následně projeví ve zlepšování jejích ekonomických 

ukazatelů.  

 

5.3 Doporu čení v oblasti komunikace pro výrobce a externí 

organizace 

Na koncept konkurenceschopnosti, který je vymezen v obecné rovině, navazuje návrh 

komunikačního schématu dle Rogersova trychtýře. Trychtýř zohledňuje specifika 

vinařského průmyslu a kombinuje komunikační aktivity výrobců působících na 

trhu a externích organizací, které se spolupodílejí na utváření image tuzemských 

produktů a podporují tuzemské výrobce s cílem dosažení lepší konkurenční pozice 

na domácím trhu s vínem. Vhodnou kombinací komunikačních nástrojů mohou 
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tuzemští výrobci získat pozornost zákazníků, větší podíl na trhu a upevnit tak svoji 

pozici na trhu. Celé schéma je rozdělné do 6 základních fází: povědomí, zvažování, 

preference, aktivita, loajalita a advokát (viz obrázek 28). 

 

Povědomí  

V této fázi je snahou získat pozornost potenciálních zákazníků. Komunikace by měla 

být zacílená na šíření povědomí o vinařství a o domácí produkci a to prostřednictvím 

aktivit jednotlivých výrobců i organizací. Outdoorová reklama je využitelná pro nově 

vstupující podniky jako zaváděcí reklama, dále pro již existující firmy při otevírání 

nových poboček, upozornění na nové šarže vína (např. mladá vína), propagace produktů 

vinařské turistiky a u organizací je využitelná pro prezentaci tematických akcí (např. 

Svatomartinské víno, Královský košt apod.). Organizace (primárně Vinařský fond) pak 

mohou oslovit velký počet diváků prostřednictvím televizní reklamy, která využívá 

personifikace značky spojením se známou osobou. 

 

Zvažování  

Ve fázi zvažování, kdy si zákazník vybírá z mnoha produktů, je možné jeho rozhodnutí 

ovlivnit tím, že mu budou poskytnuty informace o produktu. Jako vhodné nástroje pro 

šíření informací o produktu je možné použít PPC kampaně, dále sociální sítě (např. 

sponzorované příspěvky na Facebooku), youtube kanál a videonahrávky produktů. 

Poměrně důležitým nástrojem jsou webové stránky, na kterých zákazníci informace o 

produktech hledají ve velké míře a jsou obvykle prvním zdrojem pro vyhledávání. Jak 

výrobci, tak externí organizace mohou využít také direct mailu (např. zasílání 

produktového katalogu zákazníkům, nabídky balíčků od jednoho výrobce či tematicky 

zaměřené nabídky). 

 

 



 

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 

Obrázek 28 Rogersův marketingový trychtýř - specifika vina
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Preference 
Na fázi zvažování navazuje fáze preferencí, která je založena na tom, že zákazník již 

zná dostupné produkty a rozhoduje se, který z nich upřednostní. Pro upoutání 

zákazníkovi pozornosti je možné využít sociálních sítí, kde jednotliví zákazníci sdílejí 

své zkušenosti s produktem, poskytují reference v podobě hodnocení značky či 

produktu, sdílejí fotografie a videa z událostí (např. z akcí spojených s vinařskou 

turistikou – ochutnávky, otevřené sklepy, putování po vinicích) či ze svého soukromí 

(vyfotí lahev konkrétní výrobce při její konzumaci v domácím prostředí) a potvrzením 

účasti na konkrétní akci ji zviditelňují i pro ostatní uživatele, výrobci si také mohou 

zaplatit kampaň na internetu a sociálních sítích (v podobě sponzorovaných příspěvků). 

Další z faktorů, které mohou ovlivnit zákazníkovi preference, jsou ocenění z výstav a 

soutěží (degustační soutěže, Král vín, zatřídění vín do Salonu vín, soutěž Vinař roku a 

další), které jsou prezentovány buď v rámci webových stránek, tištěných materiálů 

výrobců či přímo na obalu lahve (nálepkou ze soutěže) či spolupráce s institucemi 

provádějícími produktové testy (může se jednat o získání certifikátu kvality, negativní 

kontrola Státní potravinářské a zemědělské inspekce). Preference zákazníka lze dále 

získat pomocí ochutnávek produktů (buď přímo u vinaře, nebo na některé z vinařských 

akcí). 

 

Aktivita   

Čtvrtá fáze je zaměřena na samotný nákup produktu. Prezentaci produktu v kamenném 

obchodě je vhodné doplnit použitím nástrojů marketingu v místě prodeje (umístění 

reklamních bannerů, letáků či rollupů jednotlivých výrobců, komunikace s prodejci 

týkající se umístění konkrétních produktů na konkrétních místech v rámci prodejního 

prostoru, materiály upozorňující na nabídku tuzemských výrobců či značku „Vína 

z Moravy, vína z Čech“, oddělení českých a zahraničních výrobců, apod.). V době 

rozmachu informačních technologií je téměř nutností nabízet produkty v e-shopech (ať 

už jednotlivých výrobců, e-shopech zaměřených na prodej vinařských produktů či 

prodej s podporou externích organizací – v rámci elektronického direkt mailu). Tyto 

prodeje je možné podpořit umístěním produktů na mezi zákazníky oblíbené slevové 

portály (prodej samostatných lahví, tematicky zaměřených kolekcí vín či spojení 

konzumace vín a vinařské turistiky – např. wellness pobyty či pobyty spojené 

s konzumací vín a gastronomií). 



155 

 

 

Loajalita   

Předposlední fáze představuje fázi, ve které se výrobci snaží získat loajální zákazníky 

(tedy ty, kteří budou nákupy u daného výrobce opakovat a ke značce se vracet). 

Efektivním nástrojem pro udržení zákazníků je jejich zapojení do věrnostního programu 

(forma podpory prodeje). Může se jednat o sbírání bodů a následné odběry produktů za 

zvýhodněné ceny, účast na degustacích zdarma, účast na akcích spojených s vinařskou 

turistikou (zdarma či za zvýhodněnou cenu) apod. V této fázi lze využít také Facebook 

(formou neustálé komunikace s fanoušky stránky – pro připomínání, vytváření a sdílení 

připravovaných událostí, vytváření soutěží pro stávající zákazníky a fanoušky a další.). 

Získání loajalita zákazníků může být podpořeno také PR články (úspěchy na soutěžích, 

výsledky testů produktů, spolupráce s významnými institucemi – např. Vinařství 

Marcinčák a jeho spolupráce s Mezinárodním filmovým festivalem v Karlových 

Varech, činnost vinařů v průběhu roku – informace o pěstování a sklizni hroznů, výrobě 

vína apod.). Výrobci také mohou využívat elektronických i tištěných direct mailů 

(konkrétní nabídka s oslovením, přání či dárek k narozeninám, pozvánka na akci) 

 

Advokát  

Poslední fází je získání takových zákazníků, kteří budou šířit povědomí o značce 

výrobce a značce moravských vín. Nástroj, který je možné využít, je buzz marketing a 

jeho formu šíření word of mouth (WOM). Jedná se o nástroj, který je založen na šíření 

povědomí o značce a kvalitě moravských vín prostřednictvím ústního podání mezi 

známými, kolegy či v rodině a právě z tohoto důvodu dosahuje tento způsob 

komunikace poměrné dobrých výsledků.  

 

5.4 Limity dizerta ční práce 

Limity dizertační práce lze spatřovat v několika rovinách. První z nich spočívá 

v omezení výzkumu v oblasti zákazníka a to konkrétně ve sběru primárních dat 

dotazníkovým šetřením. Pro získání většího souboru respondentů by bylo třeba 

větších finančních prostředků a více spolupracujících výzkumníků. Tento nedostatek je 
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možné odstranit např. získáním grantu na výzkumnou činnost, který by tyto náklady 

pokryl. 

 

Na další limit navazují i doporučení pro další výzkum. Práce byla zpracována v českém 

prostředí a u českých spotřebitelů. Omezení tedy vyplývá z faktu, že navržený 

koncept je v současnosti použitelný pro české prostředí, ve kterém jsou výsledky 

ověřeny a podloženy výzkumem. Po ověření možnosti využití konceptu v zahraničí by 

bylo možné dále budovat image ČR jako producenta vín a usnadnit tak českým vinařům 

vstup na zahraniční trhy. 

 

Limitem práce je také fakt, že výzkum byl proveden pouze u jedné produktové 

kategorie. V rámci další kapitoly 5. 6 je rozpracován také návrh na rozšíření výzkumu 

na další produktové kategorie. 

 

V neposlední řadě může být chápán jako omezující faktor rozsah a výběr použitých 

metod pro zpracování práce. Ta vycházela z kombinace metod kvalitativního i 

kvantitativního výzkumu. Pro lepší pochopení zákazníkových motivů by však bylo 

vhodnější (zároveň také značně nákladnější) využít moderních nástrojů 

neuromarketingu, kterými lze detailněji zjišťovat spotřebitelské preference zákazníků 

(např. s využitím tzv. eyetrackingu při plánování komunikačních sdělení apod.). 

 

5.5 Náměty pro budoucí výzkum 

V rámci výzkumné části dizertační práce se objevilo několik otázek, které zůstaly 

odpovězeny pouze v deskriptivní rovině, a bylo by vhodné se jimi zabývat v dalším 

výzkumu. Na základě těchto otázek byly sestaveny hypotézy, které budou podrobeny 

detailnějšímu zkoumání a vyhodnocení. 

 

Jednou z oblastí, které by měla být věnována pozornost, je možnost využití 

navrhovaného konceptu i pro další produktové kategorie. Další výzkumná práce by 

tak měla směřovat k tomu, zda je vhodné a možné použít koncept využití efektu země 
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původu pro zvyšování konkurenceschopnosti českých výrobků i v jiném než vinařském 

průmyslu.  

 

Je možné najít odvětví, ve kterých se zákazníci vyznačují podobnými spotřebitelskými 

zvyklostmi. Primární pozornost by měla být zaměřena na potravinářský průmysl. Zde 

již byl prokázán vliv lokálního patriotismu u spotřeby piva (Foret, 2016). V důsledku 

měnícího se tržního prostředí a měnící se kvality dovážených produktů došlo 

v potravinářském průmyslu ke změně spotřebních preferencí zákazníků. Spotřebitelé tak 

mohou klást větší důraz při nakupování na zemi původu produktů a podpořit tak rozvoj 

českého hospodářství. V kapitole 1.2 byla stanovena výzkumná otázka VO3, jejímž 

cílem bylo odpovědět na to, zda je možné využít prvky národní image a působení efektu 

země původu na jiné produktové kategorie a odpověď na VO3 je tedy ANO, efekt země 

původu lze využít i v jiných produktových kategoriích primárně potravinářského 

průmyslu. 

 

V navazujících výzkumech by se dále mohlo rozvíjet téma vinařské turistiky jako 

potenciálního faktoru rozvoje zemědělsky orientovaných regionů. Jak již bylo zmíněno 

ve výzkumné části práce, je vinařská turistika na vzestupu a účast na vinařských akcích 

napomáhá přilákat do regionu další zákazníky, což budí zájem také u investorů. Ti pak 

mohou do regionu přinést potřebný kapitál a dokončit tak celý proces. 

 

V současnosti je koncept využití národní image ve vinařském průmyslu použitelný 

primárně v českém prostředí. Jako podnět pro další výzkum by mohlo být ověření 

použitelnosti tohoto konceptu při exportu českých výrobků do zahraničí. Česká 

republika není v zahraničí vnímána jako vinařský producent a tak se vliv efektu země 

původu může projevit spíše negativně – tzn., že spotřebitelé budou těmto vínům 

nedůvěřovat.  Dle slov generálního ředitele společnosti Premier Wines & Spirits 

Richarda Švédy, české víno může prorazit u zahraničních znalců, kteří ho budou 

považovat za určitou specialitu, globální hit se z něj ale asi nikdy nestane (Tůma, 2015). 

Čeští vinaři se alespoň snaží vylepšovat image českých vín účastí a úspěchem na 

mezinárodních soutěžích vín (Česká televize, 2012; Hospodářské noviny, 2014). 
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6 PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

6.1 Přínosy navrhované práce v ědu a výzkum 

V oblasti teorie práce nabízí ucelený pohled na problematiku národní image a efektů 

vyplývajících z jejího působení na subjekty, které jsou image té dané země přímo i 

nepřímo ovlivňovány.  V českém vědeckém prostředí není tomuto tématu věnována 

dostatečná pozornost a tak chybí literární zdroje, které by bylo možné využít při 

detailnějším zkoumáním problematiky. Práce shrnuje vědecké poznatky zahraničních 

autorů doplněné o výzkum v českém prostředí.  

 

Jedním z dalších přínosů je zpracování tématu národní image v rámci české literatury. 

Jak již bylo řečeno, v českém prostředí neexistuje literatura, která by se efektům 

plynoucím z působení národní image na spotřebitele a národní image obecně věnovala. 

Přínosem v oblasti literárních zdrojů je i vytvoření pojmosloví, které se k danému 

tématu vztahuje. 

 

V neposlední řadě je přínosem práce v oblasti vědy a výzkumu provedení výzkumu 

zákaznického spotřebního chování s důrazem na působení efektu země původu a zjištění 

spotřebitelských preferencí ve vinařském průmyslu a to v oblasti zákazníka, výrobce a 

externích organizací, které spoluutvářejí image tuzemských produktů na domácím trhu. 

 

Na to navazuje tvorba teoretického konceptu, který shrnuje poznatky získané jak ze 

sekundárních domácích a zahraničních zdrojů, tak ze samotného výzkumu, na jehož 

základě je možné zajistit českým výrobkům ve vinařském průmyslu lepší postavení na 

trhu, na kterém se střetávají s produkcí zahraniční. V oblasti vědy koncept kombinuje 

současně používané modely konkurenceschopnosti a modifikuje je pro použití ve 

vinařském průmyslu. 

 

6.2 Přínosy navrhované práce pro praxi  

Přínosem práce pro praxi je v souhrnné podobě definované spotřební chování zákazníků 

vinařského průmyslu. Práce kombinuje přístupy různých aktérů trhu a podává ucelený 
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pohled na spotřební chování zákazníků tak, jak jsou vnímány všemi třemi skupinami 

zahrnutými do výzkumu. 

Další přínos práce spočívá ve vytvoření konceptu, který je použitelný pro chování firem 

na trhu tak, aby dosahovaly lepších konkurenčních pozic ve směru k zahraniční 

produkci, ale i ve vztahu k domácím konkurentům. Tento koncept je doplněn o modely 

fungování reklamy použitelné jak pro soukromý, tak veřejný sektor, umožňující 

nastavení vhodné komunikační strategie s ohledem na cílový trh a charakter spotřebního 

chování zákazníků. 

 

Na základě dosažených výsledků by mělo také dojít ke zlepšení spolupráce soukromého 

a veřejného sektoru při budování image českých výrobků u českých spotřebitelů a to i 

s využitím nástrojů vinařské turistiky a jejích programů pro rozvoj na vinařství 

orientovaných regionů.  

 

6.3 Přínosy navrhované práce pro pedagogickou oblast 

Výsledky, které budou výzkumem získány, mohou být uplatněny jako studijní materiál 

pro danou problematiku a také v řadě předmětů (marketing, strategický management, 

mezinárodní vztahy, psychologie spotřebitele apod.). Tomuto tématu není věnována 

českými autory dostatečná pozornost, a proto i řada odborných knih a časopisů je 

dostupných pouze v anglickém jazyce. Práce tak nabídne ucelený pohled do této oblasti 

v rámci českého prostředí.  

 

Získané poznatky mohou být dále využity pro přípravu skript či odborných publikací a 

také mohou být v podobě případových studií začleněny do výuky. Studentům bude 

poskytnut další pohled na problematiku spotřebitelského chování a rozhodování; 

pohled, který není obvyklou součástí základních, marketingově zaměřených kurzů.  

 
Dílčí výsledky výzkumu zaměřené na image země byly využity v rámci mezinárodního 

studentského kurzu zaměřeného na budování značek mezinárodních firem a firem 

působících pouze na domácím trhu.  
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7 ZÁVĚR 

Předkládaná dizertační práce se zabývala problematikou národní image jako faktoru 

ovlivňujícího konkurenceschopnost moravských vín na domácím trhu. Národní image 

země, ze které produkty pocházejí, ovlivňuje zákazníkovo rozhodnutí daný produkt 

koupit a projevuje se u něj působení tzv. efektu země původu – tedy, že stejné produkty 

z různých zemí hodnotí odlišně. Cílem práce bylo zjistit, zda se tento jev objevuje na 

domácím trhu s vínem a pokud ano, jakým způsobem ovlivňuje české zákazníky 

v jejich rozhodování o koupi vína a výrobcům, kteří s tímto faktorem pracují, umožňuje 

na základě toho získat konkurenční výhodu na trhu (mezi domácími i zahraničními 

výrobci). 

 

Toto téma je v české odborné literatuře opomíjeno a je mu věnována malá pozornost. 

Proto byla provedená literární rešerše postavena primárně na využití zahraničních 

odborných monografií a vědeckých článků. Rešerše byla logicky rozdělena do tří 

dílčích částí, z nichž každá byla věnována objasnění základních pojmů, východisek a 

zhodnocení aktuálních přístupů v dané oblasti.  

 

V úvodu práce byl vytyčen hlavní cíl práce, na nějž pak navazovaly cíle dílčí a 

stanovení výzkumných předpokladů a výzkumných otázek, které byly ve výzkumné 

části práce ověřovány a statisticky vyhodnocovány. Pro dosažení hlavního cíle byla 

použita kombinace metod, které byly aplikovány ve třech oblastech a to zákazník, 

výrobce a externí organizace. Právě tyto tři skupiny byly identifikovány jako klíčové 

skupiny na trhu s vínem.  

 

Samotný výzkum probíhal v jednotlivých oblastech odlišně a byly kombinovány 

metody kvantitativního i kvalitativního výzkumu. V oblasti zákazníka bylo využito 

metody focus groups pro získání prvotního pohledu do tématu a následného stanovení 

předpokladů pro realizaci kvantitativního výzkumu v podobě dotazníkového šetření. 

Výsledky pak byly doplněny analýzou materiálů a v závěru byly shrnuty nejdůležitější 

poznatky z výzkumu. 
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Při zkoumání v oblasti výrobců byla využita metoda case study, která v rámci které byla 

aplikována metoda osobních rozhovorů s výrobci, dále pozorování v místě prodeje a 

obsahové analýzy. Výsledky také byly shrnuty a porovnány s výsledky dosaženými 

v oblasti zákazníků. Obě zmíněné oblasti výzkumu byly doplněny o výzkum externích 

organizací, které působí celoplošně na celém trhu s vínem, poskytují podporu 

jednotlivým vinařům a šíří povědomí o značce moravských vín.  

 

Pro ověření stanovených předpokladů a výzkumných otázek bylo využito metod 

statistického zpracování dat a to jak metod základní popisné statistiky, tak statistického 

testování hypotéz a dalších.  

 

Po zhodnocení současných teoretických přístupů a na základě výsledků získaných 

výzkumem byl pak vytvořen teoretický koncept, který zohledňuje současné koncepty 

konkurenceschopnosti a zároveň odpovídá požadavkům trhu s vínem. Tento koncept byl 

doplněn o tzv. Rogersův trychtýř umožňující využití komunikačních nástrojů pro 

zvyšování povědomí o značce moravských, zvyšování povědomí o tuzemských 

výrobcích a v návaznosti na tom možnost upevnit svoji pozici na trhu a vhodným 

způsobem komunikovat konkurenční výhody svých produktů. 

 

Mezi důležité limity práce je možné zařadit provedení výzkumu v českém prostředí, což 

však dává prostor pro další výzkum a to uplatnění principů získaných na domácím trhu 

v zahraničí a možnosti budováni image České republiky jako vinařského producenta i 

na dalších trzích. 

 

Přínosy práce jsou spatřovány v uceleném pohledu na problematiku národní image 

v českých podmínkách (jelikož dostupná je primárně cizojazyčná literatura), objasnění 

postojů českých zákazníků vůči moravským vínům a v neposlední řadě navržení 

konceptu konkurenceschopnosti a Rogersova trychtýře pro aplikaci nástrojů 

komunikačního mixu. 
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Příloha 1 Podklad pro Focus Groups 

Národní level 

1) Na škále od jedné do deseti (1 největší vliv, 10 nejmenší vliv) ohodnoťte, zda země původu 

vína (místo, kde bylo víno vyrobeno) je faktorem, který ovlivňuje spotřebitele při koupi vína. 

 

2) Na škále od jedné do deseti (1 největší přínos, 10 nejmenší přínos) ohodnoťte, zda fakt, že 

spotřebitel zná zemi původu vína, pozitivně ovlivňuje jeho rozhodnutí o koupi. 

Francie 

 

Česká republika 

 

Portugalsko 

 

Velká Británie 

 

Maďarsko 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

 

3) Na škále od jedné do deseti (1 největší vliv, 10 nejmenší vliv) ohodnoťte, zda lokální 

patriotismus (preference lokálních výrobců) je faktorem, který ovlivňuje spotřebitele při 

koupi vína. 

 

Corporatelevel 

Znáte některé organizace (instituce) zaštiťující české vinaře? Např. organizace poskytující 

služby v oblasti propagace, dodržování pravidel jakosti a značení vín apod. 

 

Pokud ano, myslíte si, že tyto organizace napomáhají rozvoji konkurenceschopnosti českých 

vinařů? 

 

Brand level 

Jméno jaké společnosti se Vám vybaví jako první, když se řekne výrobce vína? 

 

Který český výrobce vína je dle Vás v České republice nejznámější? 

 

Productlevel 

Na škále od jedné do deseti (1 největší vliv, 10 nejmenší vliv) ohodnoťte, který z faktorů na 

Vás působí nejvíce při výběru vína: 

 

Odrůda vína (např. Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský apod.) 

 

Barva vína (bílé, červené, růžové) 

 

Obsah zbytkového cukru (suché, polosuché, polosladké, sladké) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

 

 

Přívlastek (kabinet, pozdní sběr, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, ledové víno, 

slámové víno) 

 

Speciální edice vín (např. Vína originální certicifikace V.O.C.) 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



 

 

Příloha 2 Dotazník 

Vážení respondenti, 

Do rukou se vám dostává dotazník, jenž bude sloužit pro potřeby výzkumu k disertační práci 

studentky Jitky Veselé z Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Tento 

dotazník je zaměřen na analýzu spotřebitelského chování zákazníků vinařského průmyslu. 

Šetření je zcela anonymní a jeho výsledky budou předloženy a konzultovány s odbornými 

institucemi působícími ve vinařském průmyslu. 

Děkuji za spolupráci 

Jitka Veselá 

 

1) Jaký je Váš vztah ke konzumaci vína? 

1 Víno nepiji ani nenakupuji 

2 Víno nepiji, pouze nakupuji      

3 Víno piji příležitostně (maximálně 1krát za měsíc)   

4 Víno piji častěji (maximálně 1krát za týden)    

5 Víno piji často (více než 3krát za týden)    

6 Víno piji denně       

 

Pokud jste v první otázce odpověděl/a, že víno ani nenakupujete ani nepijete, přejděte prosím 

na otázku č. 13  

 

2) U každého z následujících faktorů označte, do jaké míry Vás ovlivňuje při výběru 

vína (označte prosím u každého faktoru) 

     Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 

Výrobce    1 2  3  4 5 

Barva     1 2  3  4 5 

Odrůda    1 2  3  4 5 

Obsah zbytkového cukru  1 2  3  4 5 

(suché, polosuché apod.) 

Přívlastek (pozdní sběr,  1 2  3  4 5 

výběr z hroznů apod.) 



 

 

3) Jakou barvu vína preferujete? (vyberte pouze jednu variantu) 

1 Bílá      

2 Červená     

3 Růžová     

 
4) Pokud víte, ve které zemi bylo víno vyrobeno, ovlivňuje to Vaše rozhodnutí si lahev 

koupit? 

1 Určitě ano     

2 Spíše ano     

3 Spíše ne     

4 Určitě ne     

5 Nedokážu posoudit   

 
5) Ovlivňuje Vás při koupi vína fakt, že bylo vyrobeno v České republice? 

1 Určitě ano     

2 Spíše ano     

3 Spíše ne     

4 Určitě ne     

5 Nedokážu posoudit   

 
6) Preferujete při nákupu vína lokální producenty / vinaře? 

1 Určitě ano     

2 Spíše ano     

3 Spíše ne     

4 Určitě ne    

5 Nedokážu posoudit   

 

7) Jaké další faktory jsou pro Vás rozhodující při výběru vína (uveďte maximálně dva)? 

…………………………………………………………………… 

 
8) Pokud byste měl/a vyjádřit jedním slovem Váš postoj k moravským vínům z pohledu 

kvality, jaké slovo by to bylo? 

…………………………………………………………… 

9) Srovnejte kvalitu BÍLÝCH moravských a zahraničních vín: 

1 Moravská jsou kvalitnější než zahraniční   



 

 

2 Kvalita je srovnatelná      

3 Zahraniční jsou kvalitnější než moravská   

4 Nedokážu posoudit      

 
10) Proveďte stejné srovnání i pro ČERVENÁ vína: 

1 Moravská jsou kvalitnější než zahraniční   

2 Kvalita je srovnatelná      

3 Zahraniční jsou kvalitnější než moravská   

4 Nedokážu posoudit      

 

11) Jakou cenu obvykle platíte za lahev vína (0,75l)?  

1 do 50 Kč 

2 51 – 74 Kč 

3 75 – 99 Kč 

4 100 – 149 Kč 

5 150 – 199 Kč 

6 200 – 249 Kč 

7 250- 349 Kč 

8 350 Kč a víc 

 

12) Jakým způsobem si nejčastěji obstaráváte víno? (označte maximálně 2 možnosti) 

1 Nákup v supermarketu, hypermarketu   

2 Nákup ve specializované prodejně, vinotéce   

3 Nákup přímo u vinaře      

4 V restauraci, vinárně      

5 Sami pěstujete a vyrábíte     

6 Jinak:        

……………………………………… 

 



 

 

13) Zaznamenal/a jste v posledním půlroce nějakou reklamu na víno? 

1 Ano     

2 Ne    

   

Pokud ANO, jakou? 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

14) Spojujete si konzumaci vína s turistikou? (pěší turistika, cykloturistika) 

1 Ano     

2 Spíše ano     

3 Spíše ne     

4 Ne      

5 Nevím  

    

15) Jaké je Vaše pohlaví?  

1 Muž     

2 Žena     

 

16) Věk  

1 18 – 25     

2 26 - 37      

3 38 – 50     

4 51 – 69     

5 70 a víc     

 



 

 

17) Z jakého kraje v ČR pocházíte? 

1 Hlavní město Praha    

2 Středočeský     

3 Jihočeský     

4 Plzeňský      

5 Karlovarský     

6 Ústecký       

7 Liberecký      

8 Královehradecký    

9 Pardubický     

10 Vysočina     

11 Jihomoravský     

12 Olomoucký     

13 Moravskoslezský    

14 Zlínský     

 

18) Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

1 Základní     

2 Vyučen     

3 Středoškolské    

4 Vysokoškolské    

    

19) Do jaké příjmové kategorie se řadíte? 

1 méně než 10 000 Kč / měsíc   

2 10 001 – 15 000 Kč / měsíc   

3 15 001 – 25 000 Kč / měsíc   

4 25 001 – 35 000 Kč / měsíc   

5 více než 35 000 Kč / měsíc   

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 Podklad pro výzkum mezi výrobci 

1) Vepište předložené faktory ovlivňující spotřebitelské chování do tabulky. Faktory přiřazujte tak, jak si myslíte, že by je zařadili Vaši zákazníci 

(co je pro ně důležité a co ne)  

 Nepoužitelné / minimální význam Nutný základ Rozhodující faktory 

Otázka č. 1    

Otázka č. 2    



 

 

Barva 

Odrůda 

Výrobce 

Značka 

Obsah zbytkového cukru 

Přívlastek 

Cena 

Obal lahve 

Etiketa 

Design lahve 

Ročník 

Doporučení 

Chuť  

Vůně 

Ocenění 

Země původu 

Podoblast 

Zkušenost 

Účel koupě 

Kvalita 

Místo nákupu 

Proces výroby 

Tradice 

Obsah alkoholu 

Kapacitní omezení (počet lahví určených k prodeji) 



 

 

2) Které z výše uvedených faktorů používá i Vaše společnost pro zvyšování 

konkurenceschopnosti produktů (v oblasti výroby, cenové politiky, distribuční politiky a 

marketingové komunikace) – vepište do druhého řádku tabulky. 

 

3) Kdo je Vaším zákazníkem: 

Struktura zákazníků dle podílu na tržbách – supermarkety a retail, vinárny a vinotéky, 

restaurační zařízení a hotely 

Segmentace zákazníků ve vztahu k produktu, který kupují 

Vztah zákazníků ke kvalitě produktů – jak ji vnímají 

Zda preferují české výrobce 

Jejich vztah k lokálním produktům a výrobcům (ve vinařství) 

Geografická charakteristika zákazníků – čeští/zahraniční. Které kraje ČR jsou pro 

vinaře zajímavé? Do kterých krajů ČR se hůře proniká a proč? 

Možnosti využití vinařské turistiky k přilákání nových zákazníků a udržení stávajících – 

jak, jaké programy, lze % vyčíslit nárůst zákazníků? 

 

4) Je pro Vaši společnost zajímavá myšlenka exportu moravských vín do zahraničí? 

Jaké jsou limity této aktivity? 

 

5) Jak hodnotíte spolupráci s VF (Vinařský fond)? V jakých oblastech spolupracujete? 

Jak byste ohodnotil/a přínos VF v propagaci moravských vín a zvyšování jejich 

konkurenceschopnosti? 

 

6) Spolupracujete v rámci svého podnikání i s jinými institucemi? 

 

7) Myslíte si, že účast na mezinárodních výstavách a soutěžích přispívá ke zlepšování 

image českých a moravských vín ve světě? 

 

8) Jaké jsou ve vinařském průmyslu současné trendy, které podporují zvyšování 

konkurenceschopnosti moravských vín?  
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