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ÚVOD 
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.  

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  ZAM ĚŘENÍ A CÍLE DIZERTA ČNÍ 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 konceptu využití vlivu efektu země 
původu u produktové kategorie moravských vín na jejich konkurenceschopnost na 
domácím trhu. 

 
Dílčí cíle dizertační 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: 
- 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 

PŘEDPOKLAD 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 
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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. 

 
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)? 
 

2  METODOLOGIE DIZERTA 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  
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- 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).  

 
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. 

 
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. 

 
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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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. 

 
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. 
 
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. 

 
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). 
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Tato metoda je v práci použita pro stanovení výchozích předpokladů výzkumu. 
Na základě výsledků ze skupinových diskuzí je sestaven také dotazník pro následné 
šetření.  

 
Dotazníkové šetření  
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) 

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. 

 
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. 

 
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 
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přesně definovány jevy, které má pozorovatel sledovat, jsou dány kategorie pro 
zařazení jevů, způsob pozorování, záznamu i chování pozorovatele). 

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 

 
Analýza dokumentů 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. 

 
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 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). 
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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. 

 
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 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 

 
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  

 
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. 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. 



 13 

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).  

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>. 

Pro výpočet stupně statistické závislosti kvalitativních znaků X a Y se využívá 
koeficient kontingence (Anděl, 2007). Výsledky zjišťování jsou pak uspořádány 
do kontingenční tabulky. 

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. 
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), �̅, �� , ��� a �	

� jsou odpovídající 
výběrové průměry a rozptyly. Pro testování je stanovena nulová hypotéza. 

 

3  SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
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).  

 

3.1 NÁRODNÍ IMAGE  

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.  
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- “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). 

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. 
 

3.2 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 země jsou vystavovány působení efektu země 
původu (country of origin effect), (Chu, Chang, Chen a Wang, 2008). 

Efekt země původu se projevuje v podobě odlišných hodnocení stejného produktu 
spotřebiteli různých národností (Agrawal a Kamakura, 1999; Štrach, 2009). 
Produkty jsou vystavovány působení tohoto efektu a zákazníka může zajímat, v jaké 
zemi byl produkt, který si zakoupil nebo který by chtěl koupit, vyroben (Chu, 
Chang, Chen a Wang, 2008; Zeugner-Roth, Diamantopoulos a Montesinos, 2008; 
Kunczik, 1997).  

 
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 
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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. 

 
Spotřebitelský patriotismus 
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.  

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 (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) 

 
Spotřebitelský kosmopolitismus 
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. 

 

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 (Jirásek, 2011, s. 50).  

Na celé pojetí konkurenceschopnosti lze 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 
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konkurence mezi podniky pak vychází z úspěchu jejich produktů na trhu. V rámci 
dizertační práce je použito právě toto druhé pojetí. 

 

4  PRIMÁRNÍ VÝZKUM ZKOUMANÉ PROBLEMATIKY 
4.1 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.  

 

4.2 VÝSLEDKY ZÁKAZNÍK X VÝROBCE X EXTERNÍ ORGANIZACE 

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. 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 
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poměrně 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. 

 

4.3 ZÁVĚRY Z VÝZKUMU 

V dizertační práci 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. 

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 odlišně. 



 18

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. 

 

4.4 KONCEPT KONKURENCESCHOPNOSTI 

Ze zjištěných výsledků byl sestaven koncept konkurenceschopnosti, který vychází 
z principů existujících modelů konkurenceschopnosti Mikoláš, Peterková a 
Tvrdíková a kol. (2011);  Zich (2012) a Klein (2011). 

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). 

� 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. 
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� 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. 

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 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. 

 

4.5 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 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.). 
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Zdroj: Vlastní zpracování s
Zich 2012 

Obrázek 1 Koncept konkurenceschopnosti
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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 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). 

 

5  PŘÍNOSY DISERTAČNÍ PRÁCE 

5.1 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 
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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. 

 

5.2 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 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.  

 

5.3 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 
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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. 

 

6  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. 

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 
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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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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. 

 


