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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou kávové kultury a spotřebního 

chováni v České republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V první 

části je dle dostupných pramenů, literatury, odborných článků a studií zprostředkován 

teoretický rámec celé práce, vyloţeny jsou klíčové pojmy spotřebního chování a kultury. 

První kapitola teoretické části popisuje kávu a její stručnou historii, dále se zabývá 

kávovým trhem, jeho producenty a spotřebiteli. Druhá kapitola se věnuje spotřební 

a kávové kultuře u nás i ve světě. Třetí kapitola definuje spotřebitele a jeho chování, 

představuje faktory, které spotřební chování ovlivňují. Dále je představeno také několik 

modelů spotřebního chování, kupní rozhodovací proces a typologie spotřebitelů ve vztahu 

ke kávě. Praktická část je věnována kvantitativnímu výzkumu a následné analýze 

získaných materiálů s cílem zmapovat chování spotřebitelů v České republice ve vztahu ke 

kávě a kávové kultuře. Pro analýzu sekundárních dat je vyuţito databáze MML-TGI od 

agentury Median. Zjišťovány jsou preference spotřebitelů kávy a vzájemné odlišnosti 

spotřebního chování v rámci cílové skupiny. Výsledky prokazují signifikantní rozdíly mezi 

respondenty s větší věkovou diferencí. Podobnost je zachycena ve spotřebních projevech 

po sobě jdoucích generací, na které lze uplatnit podobný marketingový přístup. 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the issue of coffee culture and consumer behaviour 

in the Czech Republic. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In the 

first part, according to available sources, literature of scientific articles and studies, the 

theoretical framework of the whole study is presented, where the key concepts of consumer 

behaviour and culture are explained. The first chapter describes coffee and its brief history, 

the coffee market itself and important coffee producers and consumers. The second chapter 

of the theoretical part includes consumer culture  and coffee culture in the Czech Republic 

and abroad. Thet third part defines consumer behaviour and consumers´ behaviour models, 

factors influencing buying behaviour of consumers, purchasing decision process and 

typology of consumers. The practical part is devoted to the quantitative research and 

subsequent analysis of acquired materials. The aim of the thesis is to map the behaviour of 

consumers in the Czech Republic in relation to coffee and coffee culture. For the analysis 

of secondary data, the MML-TGI database from Median agency is used. The preferences 



      

 

 

of coffee consumers and the differences in consumer behaviour within the target group are 

identified. The results show significant differences among respondents with higher age 

differences. Similarity is found in consumption of consecutive generations where a similar 

marketing approach can be used.  

  



      

 

 

Klíčová slova 

Kávová kultura, trh, káva, spotřebitelské chování, MML-TGI 

 

Keywords 

Coffee culture, market, coffee, consumer behaviour, MML-TGI 

 

Title 

Coffee culture and consumer behaviour in the Czech Republic.  

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování  
Ráda bych poděkovala doktorce Markétě Zezulkové za její čas a cenné rady při psaní této 

práce. Dále agentuře Median za její vstřícný přístup a poskytnutí dat MML-TGI, která byla 

stěţejní pro praktickou část práce. 

 



      

 

1 

 

Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 3 

TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 5 

1 Káva a kávový trh .......................................................................................................... 5 

1.1 Káva a její historie .............................................................................................................. 5 

1.2 Kávový trh........................................................................................................................... 7 

1.2.1 Produkce kávy ............................................................................................................ 7 

1.2.2 Spotřeba kávy ............................................................................................................. 9 

2 Spotřební a kávová kultura ........................................................................................... 10 

3 Spotřebitel a spotřebitelské chování ............................................................................. 15 

3.1 Spotřební chování a jeho modely ..................................................................................... 15 

3.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele .......................................................................... 16 

3.2.1 Kulturní ..................................................................................................................... 17 

3.2.2 Společenské .............................................................................................................. 18 

3.2.3 Osobní ...................................................................................................................... 19 

3.2.4 Psychologické ........................................................................................................... 21 

3.3 Kupní rozhodovací proces a typologie spotřebitelů......................................................... 23 

PRAKTICKÁ ČÁST ........................................................................................................... 27 

4 Empirický výzkum ....................................................................................................... 27 

4.1 Cíle a otázky ...................................................................................................................... 27 

4.2 Metodologie ..................................................................................................................... 27 

4.3 Metody ............................................................................................................................. 29 

4.4 Etické a legální otázky ...................................................................................................... 30 

4.5 Vzorek ............................................................................................................................... 30 

4.6 Analýza dat ....................................................................................................................... 31 

5 Hlavní zjištění .............................................................................................................. 33 

5.1 Souhrn .............................................................................................................................. 49 

6 Diskuze ......................................................................................................................... 51 

Závěr .................................................................................................................................... 55 



      

 

2 

 

Summary .............................................................................................................................. 56 

Pouţitá literatura .................................................................................................................. 58 

Seznam grafů ....................................................................................................................... 66 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 69 

Příloha  

  



      

 

3 

 

 

Úvod 
Káva se stala nedílnou součástí naší kultury a pro mnohé neodmyslitelnou 

potřebou, která dokáţe příjemně povzbudit a naladit. Její historie je velmi stará a sahá aţ 

do 9. století, kde byla káva v Etiopii známá pro své léčivé účinky. Ačkoliv je právě 

povzbuzení tím hlavním důvodem konzumace tohoto lahodného černého moku, pití kávy 

je i záleţitostí kulturní a společenskou. První kavárny mají kořeny v Mekce a jejich poslání 

bylo zpočátku převáţně náboţenské. Brzy se však proměnily v centra zábavy, hudby, 

politiky i společenských her.  

Evropské kavárny a jejich zlatá éra jsou spjaty s umělci, uměleckými a literárními 

díly. Není ţádným tajemstvím, ţe spisovatel Honoré de Balzac či francouzský filosof 

Voltaire byli na pití kávy závislí a dokázali vypít i více neţ 50 šálků kávy za den. Káva 

a její příprava se úzce váţou k moderní civilizaci. Světový trh s touto komoditou se 

z obchodního hlediska řadí mezi největší a je srovnatelný s trhy s ropou či zemním plynem. 

Podle statistických údajů se na světě ročně vypije v průměru okolo 400 miliard šálků kávy.  

Česká republika se ve spotřebě řadí spíše k průměru se svými necelými 4 kg kávy na osobu 

za rok (Helgi Analytics). 

Kávový trh i kultura jsou specifické pro kaţdou zemi. Za posledních několik let se 

kávová kultura nejen u nás dostala na mnohem vyšší úroveň a zákazníci začali poţadovat 

kávu vyšší kvality a lepší chuti. Mezi nejoblíbenější kavárny se zpravidla zařadily ty, které 

nabízejí kávu standardně vysoké kvality a zároveň uvádějí původ kávového zrna a jeho 

cestu k zákazníkovi.  

Cílem této bakalářské práce je celkové zmapování českého kávového trhu, kultury 

i chování spotřebitelů a zjištění klíčových aspektů, které potenciálně ovlivňují spotřebitele 

v jejich kávových preferencích. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První 

kapitola teoretické části popisuje kávu a její stručnou historii, dále se zabývá kávovým 

trhem, jeho producenty a spotřebiteli. Druhá kapitola se věnuje spotřební a kávové kultuře 

u nás i ve světě. Třetí kapitola definuje spotřebitele a jeho chování, představuje faktory, 

které spotřební chování ovlivňují. Mezi tyto faktory patří kulturní, společenské, 

psychologické i osobní. Dále je představeno také několik modelů spotřebního chování, 
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které se snaţí chování spotřebitele vysvětlit. Další část kapitoly je věnována kupnímu 

rozhodovacímu procesu a typologii spotřebitelů ve vztahu ke kávě.  

Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem a následnou analýzou 

získaných dat. Vyuţita jsou data MML-TGI od agentury Median, která poskytují 

nejrozsáhlejší výzkum spotřebního chování, mediální konzumace a ţivotního stylu. 

Sledovány jsou nákupní preference konzumentů kávy a další ukazatele, jako je např. 

vzdělání, socio-demografická segmentace a další. V této práci jsou stanoveny následující 

výzkumné otázky: Jaké jsou nákupní preference spotřebitelů kávy v ČR? Jak se tyto 

preference v rámci cílové skupiny liší? Jak se liší jednotlivé segmenty kávových 

spotřebitelů v ČR? 

Drobné odklonění od tezí nastalo v počtu a řazení kapitol v teoretické části. Bylo 

tak učiněno pro lepší přehlednost a provázanost práce. Je nutné uvést, ţe práce s daty 

MML-TGI byla částečně omezená. Důvodem bylo neprodlouţení přístupu k datům MML-

TGI Fakultou sociálních věd UK, přístup k datům tedy nebyl umoţněn přímo z fakultních 

počítačů. Data byla tedy poskytnuta přímo agenturou Median, která práva k datům vlastní.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Káva a kávový trh 
Káva připravená z kávovníkových zrn je jedním z produktů úzce spjatých 

s moderní civilizací. Světový trh s touto komoditou se řadí mezi jedny z největších a je 

srovnatelný např. s ropou, zemním plynem, obilím či nerostnými surovinami. Jedná se 

o významný byznys, od pěstování a sběru kávy aţ po její přípravu vede dlouhá cesta, do 

které je zapojeno velké mnoţství lidí. V roce 2006 byla kávovníková zrna uvedena 

Organizací pro výţivu a zemědělství při OSN (FAO) na čtvrtém místě 

nejobchodovanějších zemědělských komodit (Augustín 2016, s. 24). 

1.1 Káva a její historie  

Jak uvádí ve své knize Veselá (2015), kávovník je velmi rozšířenou rostlinou 

rostoucí v tropickém a subtropickém pásu. Tato rostlina se řadí mezi ovocné dřeviny 

a pěstuje se asi v 70 zemích světa. Některé kávovníky mohou dorůstat výšky aţ 15 metrů 

a jejich první úroda je zpravidla za 3 aţ 4 roky. Několikrát do roka se na kávovníku objeví 

bílé květy. Z těch postupně rostou kávové třesně, které se za 9 aţ 14 měsíců sklízí.  

Mezi nejznámější druhy kávovníku patří Arabica a Robusta. Arabica je potomkem 

původních kávovníků rostoucích v Etiopii a tvoří asi 70 % světové produkce. Existuje 

několik druhů, mezi nejznámější patří Typica, Bourbon a Caturra. Arabica je zpravidla 

jemnější, obsahuje méně kofeinu a je kvalitnější neţ Robusta. Pěstuje se ve vyšších 

nadmořských výškách a je náročnější na pěstování (FAO 2003). Robusta je méně kvalitní 

kávou rostoucí v niţších nadmořských výškách. Prodává se běţně v supermarketech 

a pouţívá se pro výrobu instantní kávy. Je mnohem odolnější a méně náročná na pěstování 

neţ Arabica. Většina její produkce pochází ze střední a východní Afriky a Jihovýchodní 

Asie.  

Dle Bakera (2016) je v dnešní době na vzestupu výběrová káva, káva nejvyšší 

kvality prodávaná v kavárnách a obchodech s kávovým vybavením. Anglický pojem 

„speciality coffee“ vznikl v Americe a měl odlišit kvalitní kávu od té běţné prodávané 

v obchodech.  U výběrové kávy je nutné znát její původ, způsob zpracování, datum praţení 
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a konkrétní plantáţ. Káva se také hodnotí např. v rámci hodnotící stupnice Cup of 

Excelence na škále 0 aţ 100. V Evropě jsou nejrychleji rostoucími zeměmi v sektoru 

výběrové kávy Skandinávské země, Nizozemí, Německo či Spojené Království (Baker 

2016).  

Popularita kávy je značně spojená s kofeinem. Kofein je obsaţen asi v 60 % 

rostlin a v mnoha oblíbených nápojích jako je čaj, káva či limonády. Na lidi působí kofein 

jako stimulant, ale oproti jiným látkám je povaţován za bezpečný. „Průměrný obsah 

kofeinu v jednom šálku (150 ml) kávy připravené z mleté zrnkové kávy je přibliţně 85 mg, 

instantní kávy 60 mg a kávy bez kofeinu kolem 3 mg, v šálku čaje 30 mg, instantního čaje 

20 mg a v šálku kakaa nebo hořké čokolády je ho kolem 4 mg.“ (Matušů 2011, s. 31). 

Za kolébku kávy je povaţována východoafrická Etiopie a její provincie Kaffa, od 

které by měl být odvozený její název. Jiţ v dávných dobách domorodci ţvýkali kávové 

třešně a objevovali blahodárné účinky, které káva přináší (Institut kávy nedatováno). 

Pěstování a obchod s kávou však začaly na Arabském poloostrově v 15. století 

a od 16. století byla káva známá v Persii, Egyptě, Turecku a Sýrii (NCA USA nedatováno). 

Káva se připravovala také v kavárnách, které se staly populárními centry informací. 

Znalost tohoto nápoje šířilo mnoţství poutníků putujících do Mekky, kteří si s sebou nesli 

také zrnka kávy. V té době se začala kávovníková zrna dostávat na Srí Lanku, kde je 

arabští obchodníci prodávali.  

Holandští kolonizátoři začali v roce 1658 vysazovat a pěstovat sazenice 

kávovníku, jak na Srí Lance, tak na ostrově Jáva (Augustín 2016, s. 44). Mají tak hlavní 

podíl na představení této plodiny v Evropě, kam se káva dostala na počátku 17. století. Jiţ 

v roce 1615 se káva objevila v Benátkách, kde však byla z počátku odsuzována. Francouzi 

měli velké snahy o pěstování kávovníku ve skleníku botanické zahrady v Paříţi, ale jejich 

pokusy byly neúspěšné. Začalo však vznikat velké mnoţství kaváren, Anglie jich v 17. 

století měla více neţ 300, a přitahovaly jak obchodníky, tak umělce. Káva nahradila ostatní 

ranní nápoje a kavárny se stávaly centrem dění v Rakousku, Německu, Francii, Holandsku 

i zmiňované Anglii (NCA USA nedatováno). Angličané se zasadili o pěstování kávy na 

Jamajce, odkud pochází i vzácná a uznávaná odrůda Blue Mountain. Káva se tak začala 

postupně pěstovat v zemích střední a jiţní Ameriky, odkud pochází i většina kávové 

produkce v dnešní době (FAO 2003). 
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1.2 Kávový trh 

V současné době se ročně spotřebuje více neţ 7 milionů tun zelené kávy: 26 % 

v exportních zemích a 74 % v importních zemích. V roce 2000 dosáhla průměrná spotřeba 

kávy na obyvatele na západních trzích okolo 4,6 kilogramu a v zemích produkujících kávu 

pouze 0,7 kilogramu. Evropská unie zaujímá 42 % světového trhu, poté následují Spojené 

státy a Japonsko s 24 a 9 % (Pelupessy 2007). 

Pelupessy (2007) dále uvádí, ţe ve většině nasycených a vyspělých trhů (> 5 kg 

na obyvatele) jsou trendy ve spotřebě stabilní či klesající (Francie, Německo, Nizozemsko, 

Švédsko), zatímco v jiţní Evropě se spotřeba zvyšuje. Nově se rozvíjející trhy v Brazílii 

a Kostarice jsou jedinými rozvojovými zeměmi s podobnou spotřebou kávy na hlavu. Na 

nasycených trzích jako je Švédsko, bylo v roce 2005 průměrně vypito 3,5 šálku kávy 

denně, v případě Norska aţ 6 šálků (75% obyvatelstva nad 15 let v Norsku). 

Komoditní káva tvoří více neţ 90 % obchodovaného objemu na trhu s kávou. 

Vyznačuje se na rozdíl od kávy výběrové většinou nepříliš vysokou, ale stálou kvalitou. 

O této kávě, dostupné běţně v obchodech, se zákazník nedozví příliš mnoho informací, co 

se týče jejího původu, sklizně či praţení. Nejčastěji jsou balíčky kávy směsí Arabicy 

a Robusty. Cílem komoditní kávy není poskytnout spotřebiteli speciální chuťový poţitek, 

ale dodávat mu stále stejnou kávu, na kterou je zvyklý (Piccolo neexistuje nedatováno). 

Na světě je několik významných hráčů, kteří ovládají trh s kávou. Pod Mondeléz 

Internarnational patří např. Tassimo, Jacobs nebo Carte Noire. Největší potravinový 

koncern Nestlé vlastní Nescafé, Nespresso, Dolce Gusto či Mövenpick. Sara Lee je 

vlastníkem značky Douwe Egberts. Tchibo, Jihlavanka a Davidoff spadají pod německou 

společnost Maxingvest ag. Pátým největším členem je americká společnost J. M. Smucker 

Company, která v roce 2008 odkoupila od Procter&Gamble kávové značky Folgers 

a Millstone (Zeman 2013). 

1.2.1 Produkce kávy 

Se stoupající popularitou kávy se stále více rozmáhá i obchod s touto komoditou. 

V roce 1963 vznikla mezinárodní organizace ICO (International Coffee Organisation) 

z důvodu potřebného dohledu nad kávovým obchodem. Její sídlo je v Londýně a členy 

jsou všichni producenti a vývozci kávových zrn. Organizace ICO se stará o kvalitu 
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a čistotu kávy, shromaţďuje nové informace o trzích a podporuje konzumaci kvalitních 

káv (Augustín 2016, s. 256). 

V této části bych chtěla představit největší kávové producenty na světě, jejichţ 

ţebříček uvádí právě organizace ICO. Produkce je uváděna v ţocích, tzn. v pytlech po 60 

kg. Suverénně největšími producenty kávy je dle ICO Jiţní Amerika. Její celková produkce 

se dokonce zvýšila o 13 % oproti roku 2017.  

Jak uvádí Augustín (2016), Brazílie je největším jihoamerickým producentem 

kávy, zaujímá více neţ třetinu z celkového celosvětového objemu za rok 2018. Brazílie je 

jednou z nejdůleţitějších pěstitelských zemí světa a právem se označuje jako královna trhu. 

Má velmi příznivé klimatické podmínky pro pěstování kávovníku, protoţe se zde nachází 

všechna tři pásma – mírné, subtropické i tropické. Asi dvě třetiny brazilské produkce 

pochází od drobných pěstitelů. Brazilci jsou však také druhým největším konzumentem 

kávy, a mnoho ušlechtilých zrn si proto ponechávají na domácím trhu. 

Dalším z jihoamerických producentů je Kolumbie, která je na třetím místě hned 

po Vietnamu. Kolumbijská káva je velmi kvalitní a poskytuje vyváţený chuťový záţitek. 

Na kvalitu kávy a na samotný kávový průmysl dohlíţí organizace FCN (Augustín 2016, s. 

282). 

Dalšími úspěšnými producenty jsou Vietnam na druhém místě a Indonésie na 

čtvrtém. Do Vietnamu se káva dostala aţ na konci 19. století z ostrova Réunion. Místní 

podmínky jsou vhodné spíše pro pěstování Robusty, která tvoří 75 % produkce. Indonéská 

půda je velice úrodná a káva se tu pěstuje jiţ od začátku 18. století. Stejně jako ve 

Vietnamu tu má převahu Robusta. Nejdůleţitějšími ostrovy pro pěstování kávovníku jsou 

Jáva, Sumatra, Kalimantan či Malé Sundy. Páté místo zaujímá africká Etiopie, která je 

povaţována za pravlast kávovníků. Pěstuje se zde především Arabica, která má komplexní 

chuť a je odborníky uznávána jako jedna z nejlepších (Augustin 2016, s. 292). 

Nelze opomenout ani oblast Střední Ameriky a Mexiko. Honduras dosahuje na 

šesté místo v produkci kávy. Dalšími významnými producenty této oblasti jsou Mexiko, 

Guatemala, Nicaragua a Kostarika.  
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1.2.2 Spotřeba kávy  

Káva je pro stále více lidí nenahraditelným kaţdodenním rituálem. Celosvětová 

spotřeba kávy je na vzestupu. Za rok 2018 dosahovala celková spotřeba kávy na 161 739 

000 ţoků, coţ je o 2,2 % více neţ za rok předchozí (International Coffee Organisation 

2019). Amerika je největším kávovým konzumentem, poté následuje Evropa, Asie, 

Oceánie a Afrika.  

Evropané, především ti severní, vypijí nejvíce kávy na osobu za rok. U Finska 

a Švédska je to dokonce více neţ 10 kg na osobu za rok. Následují další severské státy, 

Island, Norsko a Dánsko. Velkými kávovými konzumenty jsou také obyvatelé Rakouska, 

Švýcarska, Řecka, Bosny a Hercegoviny a Německa (Jones 2018). Tyto ţebříčky se mohou 

rok od roku lišit, Česká republika se obvykle nachází mezi 30. a 40. místem se spotřebou 

okolo 3 aţ 4 kg na osobu a rok. Touto spotřebou odpovídá spíše podprůměru.  

Organizace ICD také uvádí, kteří konzumenti zaplatili v roce 2016 za libru 

praţené kávy nejvíce. Velká Británie, Malta a Itálie se umístily na prvních třech příčkách. 

Česká republika zaujala osmé místo a naši slovenští sousedé místo desáté. Dle Jonese 

(2018) si svoji popularitu také drţí kávové řetězce, a to především ve Spojených státech 

amerických, kde bylo v roce 2017 více neţ 27 900 poboček kávových řetězců. Více neţ 

polovina z nich patří řetězci Starbucks z amerického Seattlu. V Evropě má nejvíce poboček 

Costa Coffee, následuje Starbucks a McCafé. 

Dle průzkumu společnosti KPMG z roku 2017 kupují dvě třetiny domácností 

kávu instantní, jedná se převáţně o lidi s niţším příjmem. Téměř polovina domácností 

nakupuje kávu mletou, ta převládá u starší generace a u konzumentů z menších měst 

a vesnic. 25 % nakupuje zrnkovou kávu a 19 % kávové kapsle. Tyto dva druhy kávy 

preferují převáţně obyvatelé velkoměst s vyšším příjmem. Pouze 6 % domácností 

nenakupuje kávu vůbec. (KMPG 2017) 
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2 Spotřební a kávová kultura 
Zahrádka (2014) uvádí spotřební kulturu jako jev, který přinesla aţ rozvinutá 

západní modernita. Zatímco spotřeba je určitý úkon, čin, spotřební kultura je způsob ţivota 

(Goodman, Cohen 2004, s. 4). Dříve spotřební kultura odráţela spíše hierarchii 

společenského postavení, neţ by byla samotnou ústřední kulturní hodnotou. Spotřební 

vztahy můţeme najít v různých rovinách spotřebního ţivota – od výuky po politiku. 

Spotřební kultura je velmi úspěšná v plnění našich potřeb a snů. V rámci spotřební kultury 

je o zboţí uvaţováno jinak neţ jen v ekonomickém významu, kdy má zboţí převáţně 

uţitnou a směnnou hodnotu. Je několik podstatných sociálních procesů, které vedly 

k evoluci spotřební kultury. Prvním je demokratizace spotřeby, díky které se sníţily rozdíly 

mezi nízkou a vysokou kulturou a spotřební chování se stalo méně exkluzivním. Důleţitým 

procesem je také vývoj kapitalismu, který vytváří optimální podmínky pro rozvoj spotřební 

kultury (Zahrádka 2014, s. 23). Spotřební preference jsou také úzce spjaty s třídním 

postavením ve společnosti. Tato vazba se však postupně mění s tím, jak se zvyšuje ţivotní 

úroveň obyvatelstva. 

Dle Zahrádky (2014) existují v podstatě dvě teoretické perspektivy, které 

vysvětlují vztah kultury, spotřeby, ţivotního stylu a pozice v sociální struktuře. První 

z nich představuje model homologie, který je spjat s teorií kulturní reprodukce Pierra 

Bourdieuho. Podle ní mají různé třídy k dispozici odlišnou velikost a kombinaci kapitálu – 

kulturního, sociálního a ekonomického. To se poté odráţí v jejich ţivotních stylech. Ti, 

kdo mají podobné sociální podmínky, mívají i podobný vkus a preference, ale důleţitou 

roli hrají i značky a současné trendy. Druhý model individualizace, který je spjatý s tzv. 

postmoderní teorií stratifikace, nebere třídní příslušnost jako klíčovou, ale zohledňuje 

zejména etnicitu, gender, ţivotní styl a spotřebu (Zahrádka 2014, s. 121).  

Jak uvádí Tucker (2011), káva nezískala svou popularitu jen díky povzbuzujícím 

účinkům kofeinu, ale představuje hlavně sociální a kulturní dimenzi. Pití kávy je pro 

mnoho lidí kaţdodenním rituálem a také příleţitostí ke společenskému setkávání. Káva se 

hojně konzumuje i doma, ale prostředí kaváren spolu s vůní dobře připravené kávy je 

místem oddychu mnohých lidí. Kávová zrnka konzumovali uţ v dávných dobách etiopští 

domorodci, kavárny a kavárenskou kulturu však začali šířit aţ Arabové (Deshmukh 2017). 
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 Káva se ukázala být snadno přizpůsobitelná různým kulturním kontextům 

(Tucker 2011, s. 10). A tak se setkáváme s různými kávovými rituály a zvyky i přípravou 

kávy samotné. Káva se stala jak mezinárodním tak lokálním nápojem právě proto, ţe 

kaţdý si tu svou kávu a zvyky s ní spojené můţe přizpůsobit. Pro mnoho domácností se 

káva stala součástí rodinného ţivota. Nadšení pro kávu objevují lidé jak při její přípravě, 

tak i při konzumování dobře připraveného šálku v příjemném kavárenském prostředí. 

Kaţdá země má však kavárenskou kulturu jinou, to bude v následující části více přiblíţeno. 

Jen málo komodit je tak hluboce zakořeněných v historii spotřebitelské kultury 

jako káva.  V různých společnostech a kulturách si muţi i ţeny důsledně budovali svou 

třídu, pohlaví a etnickou identitu kolem rituální konzumace kávy. Hlavní roli při tomto 

procesu hrálo samotné zelené kávové zrno se svou typickou chutí a vůní praţení. Jak uvádí 

Southerton (2011), spolu s dalšími koloniálními komoditami, jako je čaj, cukr, kakao 

a tabák, které člověka obdobně nabudí díky látkám jako glukóza a nikotin, káva enormně 

přispěla ke spotřebitelské revoluci osmnáctého století, které předcházelo průmyslové 

revoluci. Stimulační účinky kávy částečně vysvětlují, proč byla společenská spotřeba kávy 

spojována s veřejnými debatami, které často vedly k politickým nepokojům. Káva je 

historicky jednou z nejobchodovanějších plodin a spojuje tak producenty z chudších částí 

světa s nejbohatšími kávovými konzumenty.  

Etiopie je kolébkou kávy a pití kávy je zde hluboce zakořeněno. Etiopané mají 

svůj tradiční kávový obřad, který obvykle trvá i několik hodin. Jde o součást sociálního 

a kulturního ţivota místních a je vnímáno jako známka přátelství a respektu a příklad 

etiopské pohostinnosti (Bunna Ethiopia nedatováno). Počátky samotné kávové kultury 

jsou spojovány s arabským světem v 15. století, kde byla káva povaţována za náhraţku 

alkoholických nápojů. Jak uvádí Augustin (2016), první kavárny byly otevřeny v Mekce 

a měly vysoce náboţenské poslání. Postupně se z nich stala centra zábavy, tance, hudby, 

ale i politiky a hraní šachů.  

Do Evropy přišla káva v šestnáctém století a jako vzácná a drahá plodina byla 

vyhrazena pro aristokratickou elitu. Káva byla postupně rozšiřována a stala se dostupnější 

pro mnohem širší škálu spotřebitelů (Southerton 2011, s. 183). V metropolích Velké 

Británie a Nizozemí začala vznikat kávová kultura střední třídy a vědci kávu začali nazývat 

léčebnou. Pití kávy bylo ve Velké Británii spojováno s kultivovanou mládeţí, proto 
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kavárny vznikaly převáţně ve studentském městě Oxfordu (Augustin 2016, s. 63). Káva se 

ve Velké Británii stala tak populární, ţe na konci 17. století bylo jen v Londýně 82 kaváren 

(Kaufmann 2003). V osmnáctém století se staly kavárny v Paříţi, Londýně i Vídni 

běţnými místy, kde se setkávali kultivovaní muţi z burţoazie, aby četli noviny, diskutovali 

o literatuře a politice. Káva byla stejně jako tabák spojována s veřejnými místy, kde se 

shromaţďovali výhradně muţi. 

Dle McQueena (2017) není chuť kávy pro Francouze tím nejpodstatnějším. 

Kavárny jsou hlavně místem radosti a setkávání, krásných prostor a výhledů. Francouzské 

kavárny se v minulosti staly centrem mnohých politických rozhovorů. Francouzi 

upřednostňují spíše slabší kávu oproti Italům a rádi si do ní přidají mléko nebo cukr. 

Typickým mléčným kávovým nápojem je café au lait – filtrovaná káva s mléčnou pěnou. 

Pro filtrovanou kávu se pouţívá french press, který je jednou z nejjednodušších metod 

přípravy.  

V roce 1819 měla Vídeň okolo 150 kaváren, v roce 1900 uţ to bylo dokonce 600. 

Kavárny byly zpočátku hlavně pro muţe z vyšších tříd, kteří si chtěli uţít hazardních her 

a kouření (Kjeldgaard 2011). Jednou ze slavných kaváren je Café Hawelka, které zaloţil 

Rakušan s moravským původem (Augustín 2016, s. 62). Příprava kávy i kultura její 

konzumace se v různých částech Evropy liší. Do skandinávských zemí přišla káva chvíli 

potom, co zaznamenala vzestup ve Vídni. V severských zemích, které jsou největšími 

evropskými konzumenty kávy, se nejvíce pije a připravuje káva filtrovaná, např. 

frenchpress či V60 (Kolbu, nedatováno). 

V 19. století se staly Spojené státy nejdůleţitějším kávovým trhem s konzumací 

40 % světové produkce. Mnoho amerických inovací mělo dopad na způsob konzumace 

kávy v Evropě. 19. století bylo stoletím inovací. V roce 1901 společnost Maxwell House 

Company poprvé prodala instantní kávu. Káva bez kofeinu byla švýcarským vynálezem 

z počátku 20. století. Hucht (2016) připomíná další vynález – papírový filtr, který byl 

vynalezen Melittou Bentz z Dráţďan a dodnes se v německých domácnostech často 

pouţívá. V Miláně byl v roce 1905 patentován první stroj na espresso. 

Jak uvádí Southerton (2011), po druhé světové válce se dle amerických vzorů 

začaly kávové společnosti soustředit více na cenu neţ kvalitu. V roce 1963 vznikla pod 

záštitou Organizace spojených národů Mezinárodní organizace pro kávu (ICO), jejímţ 
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cílem byla regulace obchodu. Následně však došlo v 70. letech k přesycení trhu, sníţení 

cen a úpadku zájmu o kávu ze strany spotřebitelů. Od 80. let je kávový trh opět soustředěn 

více na kvalitu a producenti kávy se snaţí o její větší diverzifikaci. Kávoví konzumenti se 

jiţ příliš nedefinují dle společenské třídy, ale především podle symbolické hodnoty 

produktů a sluţeb, které konzumují. Podobně jako u vína je mnoho kávových znalců, kteří 

rozeznají jednotlivé odrůdy z různých oblastí. Velkým kávovým hráčem a prodejcem kávy 

s certifikací Fair Trade je řetězec Starbucks původem ze Seattlu, který má více neţ 15 000 

poboček v 50 zemích světa (Southerton 2011, s. 185).  

V kontrastu s americkou kávovou kulturou je nutné zmínit kulturu pití kávy 

v Itálii, která je povaţována za evropskou kolébku kávy. Rychlé italské espresso na baru je 

opakem velkých amerických kelímků s překapávanou kávou. Moka konvička patří mezi 

další italské vynálezy na přípravu kávy a nechybí v ţádné italské domácnosti (Desmukh 

2017). 

Kromě jiţ zmíněné Vídně byly dalšími městy s bohatou kávovou kulturou 

Budapešť a Praha. Vznik Rakouska-Uherska měl na kavárenskou kulturu v Budapešti 

obrovský vliv. Zatímco ve Vídni bylo ke konci 19. století nespočet kaváren, Budapešť se 

v tomto směru začala teprve vyvíjet. Šlechta trávila ve Vídni hodně času a prvky tamější 

kávové kultury postupně přenesla i do maďarského hlavního města. Počátky 20. století 

byly pro Budapešť zlatou érou, kdy bylo otevřeno více neţ 500 kaváren. To se však 

změnilo v pozdější komunistické době, kdy debaty intelektuálů v kavárnách nebyly 

ţádoucí. Následkem toho byla většina kaváren uzavřena a káva se připravovala především 

doma (Gallo 2018). Za posledních několik let se kávová kultura do maďarské metropole 

opět vrátila a dostala se na velmi vysokou úroveň. V Budapešti je moţné navštívit mnoho 

klasických a honosných kaváren jako je Café Gerbeaud, Central nebo New York (Gyori 

2010).   

V českých zemích je za praotce kavárníků povaţován Georgius Hatalah 

z Damašku, přezdívaný Jiří Deodat. Ten chodil po Praze a kávu připravenou tureckým 

způsobem prodával. Zde se nejspíš zrodil oblíbený český „turek“, který je do dneška 

vyhledávaným nápojem mnoha lidí. Svou kamennou kavárnu si otevřel aţ v roce 1714 

v Karlově ulici (Augustín 2016, s. 64). 
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Kávové prvenství na našem území patří Brnu, kde byla v roce 1702 otevřena 

kavárna Turkem Ahmedem.  Ke konci 19. století mělo Brno okolo 90 větších a menších 

kaváren. Mezi významné praţské kavárny dle Augustína (2016) patřila kavárna U bílého 

kohouta, která sídlila na dnešním Václavském náměstí či kavárna v Kromhausu na 

Staroměstském náměstí. Kavárna bytostně spojená s uměním a umělci byla kavárna Union, 

kam chodívali osobnosti jako Jirásek, bratři Čapkové, Lada, Hašek či skladatelé Dvořák 

a Smetana. Kavárny nabízely černou a bílou kávu a výběr různých novin a časopisů 

(Augustin, 2016, s. 65). Čeští literáti a umělci se scházeli v kavárně Arco v Hybernské 

ulici, která byla navrţená architektem Janem Kotěrou.  

V současnosti se v Praze nachází mnoho kaváren, ve kterých pocítíte kouzlo časů 

minulých. V okolí Národního divadla je to proslulá Kavárna Slavia v paláci Laţanských, 

kde sedávalo od konce 19. století mnoho známých osobností a umělců. Nedaleko se 

nachází krásné Café Louvre, které patří k vyhledávaným turistickým místům. Dalšími 

noblesními kavárnami jsou Café Savoy s vlastní výrobou zákusků či nově zrekonstruovaná 

kavárna Obecního domu. Nedaleko Obecního domu se také nachází secesní kavárna 

Hotelu Paříţ (Čerstvá káva nedatováno). 

Za posledních několik let se česká kávová scéna výrazně posunula. Přibylo 

kaváren s výběrovou kávou a to nejen v hlavním městě, ale i v menších městech po celé 

České republice. Kaţdoročně se pořádá několik kávových akcí. Jednou z nich je  Prague 

Coffee Festival, který vznikl v roce 2012 s myšlenkou podpořit českou kávovou kulturu 

(Prague Coffee Festival 2019). Dalším příkladem rozvíjející a propojující kávovou scénu je 

Barista roku, coţ je festival výběrové kávy a zároveň národní soutěţ baristů. Česká 

republika a především její hlavní metropole se tak staly vyhledávaným cílem všech 

milovníků kávy, protoţe spojuje kouzlo historických kaváren s velkým výběrem 

moderních espresso barů a stylových podniků, které dosahují úrovně jiných kávových 

metropolí v Evropě.  
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3 Spotřebitel a spotřebitelské chování  
Tato kapitola se věnuje spotřebiteli a spotřebitelskému chování. Na začátku je 

důleţité, vymezit dva, spolu související pojmy, které však nemají totoţný význam. Dle 

Vysekalové (1998) je spotřebitel obecnější pojem a zahrnuje i spotřebu předmětů a sluţeb, 

které sám nenakupuje. Zákazníkem se však stává ten, který dané zboţí či sluţby 

objednává, nakupuje a platí. Role spotřebitele nás provází jiţ od narození, kdy za nás 

nákupy vyřizují ostatní, zákazníkem se stáváme, aţ kdyţ jsme schopni samostatného 

nákupního chování a rozhodování.  

3.1 Spotřební chování a jeho modely 

Dle Koudelky (2010) lze spotřební chování definovat jako „takové chování lidí, 

které se týká získávání, uţívání a odkládání spotřebních produktů“. Mowen (1990) 

definuje spotřební chování jako studium rozhodovacích jednotek a procesů spojených se 

získáváním, spotřebou a likvidací zboţí, sluţeb, zkušeností a nápadů. Nemůţeme přitom 

spotřební chování chápat izolovaně, musíme zohledňovat jeho vazby na lidské chování 

obecně (Vysekalová 2011, s. 35).  

Zvláště v marketingu, kde se snaţíme uspokojit potřeby zákazníka, jsou informace 

o chování spotřebitele v určitých situacích klíčové. Dle Koudelky (2007) můţeme na jejich 

základě vytvářet marketingové strategie a ovlivnit tak spotřebitele konkrétními 

marketingovými nástroji. Dochází pak k uspokojování jeho potřeb a zároveň k zisku firem.  

Poznatky o spotřebitelském chování se čerpají z celé řady vědeckých disciplín, 

kterými jsou fyziologie, psychologie, sociologie, ekonomie či srovnávací biologie, a kaţdá 

z těchto disciplín se zabývá specifickým aspektem chování (Bártová aj. 2007, s. 8).  

Adams (2014) ve svém článku uvádí změny spotřebního chování, které v poslední 

době nastaly. Spotřebitelé jsou mnohem více uváţliví, co se týče jejich nákupů. Raději si 

peníze šetří, neţ aby je utratili, a ubývá také neplánovaných nákupů. Spotřebitelé jsou také 

mnohem více informováni a jsou si vědomi všech moţností, které mají. Reklamní sdělení 

uţ na ně nemají takový vliv, mnohem důleţitější jsou recenze ostatních spotřebitelů. 

K tomu se vyuţívají sociální média, online fóra, diskuze a další webové platformy (Adams, 

2014).  
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Při snaze o poznání spotřebního chování komplexně můţeme vycházet z několika 

modelů či přístupů, které se snaţí toto chování vysvětlit. Jedná se o modely racionální, 

psychologické, sociologické a modely podnět-odezva (Koudelka 2010, s. 7).  

Racionální modely chápou spotřebitele jako racionálně uvaţující bytost, která 

jedná na základě ekonomické výhodnosti. Ostatní prvky nehrají v tomto modelu příliš 

velkou roli, protoţe model předpokládá, ţe spotřebitel je dostatečně informován o všech 

moţnostech jeho nákupu, a jeho chování je převáţně otázkou čistého kalkulu.  

Psychologické modely zahrnují behaviorální přístupy a psychoanalytické modely. 

U behaviorálního přístupu se zkoumá odezva, jakou vyvolávají určité podněty (rysy 

výrobku, marketingová komunikace, vlivy prostředí). Psychoanalytické modely pak 

zkoumají, jak se ve spotřebním chování promítají např. neuvědomované motivy. Tyto 

snahy se odvíjejí od prací např. S. Freuda či C. Yunga.  

Sociologické přístupy sledují, jaké chování různé sociální situace podmiňují. Dle 

Koudelky (2010) je důleţité, do jakých sociálních skupin člověk patří, jakou roli v nich 

zastává a jak se vyrovnává s tlaky okolí. Lidé mají za normálních podmínek tendence 

dodrţovat silně působící sociální normy. 

Vysekalová (2011) uvádí model podnětu a reakce (model černé skříňky), který 

ukazuje, jak je obtíţné předpovídat chování člověka, i přes mnoho poznatků, které 

z vědních oborů máme. Tento model je zaloţený na vztahu podnět – černá skřínka - 

reakce, přičemţ černá skříňka představuje mentální proces spotřebitele, který nemůţeme 

kvantifikovat či zkoumat. „Podoba kupního rozhodovacího procesu je podmíněna 

individualitou kaţdého spotřebitele…“ (Koudelka, 2010, s. 10). V marketingu je 

především důleţité, jaké procesy v černé skříňce (black box) mohou marketingové podněty 

vyvolat (Koudelka, tamtéţ). 

3.2 Faktory ovlivňující chování spotřebitele  

Většina autorů se shoduje na faktorech, které ovlivňují spotřební chování. Kávový 

trh je však do jisté míry specifický, tudíţ je vhodné se více zaměřit na některé z nich. Na 

kupní chování spotřebitele mají vliv zejména faktory kulturní, společenské, osobní či 

psychologické. Mezi důleţité kontexty související se spotřebou kávy patří umístění 

(domov, kavárna, bar, pracoviště), příleţitost a denní doba (při snídani, po obědě / večeři, 
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přestávky odpoledne a dopoledne), společenský kontext (sám, s přáteli, rodinou, kolegy) 

a ţivotní styl. Tyto souvislosti se prolínají s osobními, kulturními i sociálními faktory.  

Lanfranchi (2016) ve studii o konzumaci kávy ukazuje, ţe preference jsou téměř 

stejně distribuovány mezi domácí spotřebou a venkovní spotřebou. Kromě toho jsou místa 

spotřeby kávy ovlivněna věkem, sociálním statusem a kulturním kontextem. Například 

v Asii mladé ţeny raději navštěvují kavárny, zatímco konzumenti středního věku a starší 

lidé obvykle pijí kávu doma nebo v kanceláři (Lee et al., 2015). Aguirre (2016) poukazuje 

na to, ţe dostupnost kávy na pracovišti ovlivňuje mnoţství vypité kávy během pracovního 

dne.  

Navzdory různým kulturním souvislostem se zdá, ţe spotřeba kávy je spojená 

s několika příleţitostmi. Pije se především ráno při snídani, po jídle (oběd, večeře) 

a dopoledne /odpoledne. Jedna spotřebitelská studie ukazuje, ţe pro 93,5 % respondentů je 

důleţitá ranní káva během snídaně; 56,6 % preferuje kávu v době oběda; 35 % dopoledne 

a 20 % u večeře (Lanfranchi et al., 2016). Káva je často konzumovaná po jídle pro svůj 

trávicí účinek a / nebo pro socializaci s kolegy (Spinelli et al., 2017). Řada autorů 

zkoumala, zda spotřebitelé upřednostňují pití kávy o samotě nebo ve společnosti jiných. 

Richelieu a Korai (2014) popisují první způsob konzumace jako intimní moment, kdy si 

konzument uţívá chvíli pro sebe. Druhý způsob umoţňuje vytvořit společný okamţik 

u kávy a sdílet čas s rodinou a přáteli. Pití kávy ve společnosti přináší konzumentovi jistou 

sociální hodnotu. (Lanfranchi et al., 2016) 

3.2.1 Kulturní 

Dle Kotlera (2007) hrají právě kulturní faktory jednu z hlavních rolí a pro 

marketéry je podstatné se snaţit zachytit jakékoliv změny v kultuře, aby věděli, jaké 

produkty společnost poţaduje. Kulturní faktory se skládají z kultury, subkultur a sociální 

třídy.  

Kultura je klíčová, pokud jde o porozumění potřebám a chování jedince. Je 

součástí kaţdé společnosti a je pro kaţdou zemi specifická (Rani, 2014). Kulturou můţeme 

v tomto smyslu chápat jako „soubor základních hodnot a postojů, přání a chování, které 

člen společnosti přejímá od rodiny a dalších důleţitých institucí“ (Kotler 2007, s. 311). 

Kultura není vrozená, proto je nutné si jí osvojit a k tomu dochází především v rodině a ve 
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škole. Kulturní sklony se často převádějí z generace na generaci, proto mají velkou míru 

setrvačnosti v působení na spotřební chování (Koudelka 2010, s. 17). Podobnost ve 

spotřebních projevech můţeme zachytit u širokých skupin spotřebitelů, na které lze 

uplatnit stejný marketingový přístup, tzn. kultura je sdílená. Aguirre (2016) zjistil, ţe 

spotřebitelé pocházející z kultury se silnou spotřebou kávy jsou ochotni zaplatit za kvalitní 

kávu více peněz.  

Příkladem specifické kultury v kávové oblasti je Itálie, kde byl proveden výzkum 

spotřebních zvyklostí konzumentů kávy. Cílem bylo dle Lanfranchiho (2016) zjistit spojení 

konzumace kávy s kulturními aspekty a identitou jednotlivce, aniţ by byly opomenuty 

aspekty ekonomické. Ačkoliv jsou Italové ovlivněni při nákupu reklamami, nejdůleţitější 

je pro ně kvalita. Cena by měla být přiměřená nápoji a nejlépe z italské produkce. 

Nejraději pijí espresso  - průměrně jeden aţ tři šálky denně a nejčastěji k snídani. Káva je 

pro Italy důvodem k přestávce či radostná chvíle během dne. Preferují si objednávat kávu 

na baru a za měsíc jsou za ni ochotni utratit 10 euro a více. Kávové kapsle jsou oblíbeným 

druhem přípravy kávy a těší se stále větší oblibě (Lanfranchi 2016). 

Kaţdá kultura se skládá z menších subkultur, které poskytují specifičtější 

identifikace a socializace jejich členů. Subkultura označuje soubor přesvědčení, které sdílí 

podskupiny hlavní kultury. Ty zahrnují národnosti, náboţenství, rasové skupiny 

a geografické regiony. Mnoho subkultur tvoří důleţité segmenty trhu a obchodníci musí 

navrhovat produkty a marketingové programy šité na míru jejich potřebám (Ramya, 2016).  

V lidských společnostech dochází k sociální stratifikaci v podobě společenských 

tříd, jejichţ členové mají podobné hodnoty, zájmy a chování. Členové těchto 

společenských tříd vykazují odlišné preference výrobků a sluţeb v mnoha oblastech. 

Spotřebitel z niţší třídy bude v případě kávy zaměřený více na cenu, zatímco zákazník 

z třídy vyšší bude více dbát na kvalitu, inovace a sociální výhody, které můţe díky 

produktu získat.  

3.2.2 Společenské  

Dalšími významnými faktory, kterými je ovlivněno spotřební chování, jsou 

faktory společenské. Mezi ně patří rodina, referenční skupiny a společenské role a statusy.  

Referenční skupiny mají vliv na chování a postoje jednotlivce a jeho vnímání sebe sama. 
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Kotler (2013) definuje referenční skupiny jako skupiny, se kterými se jedinec identifikuje 

a které mají přímý či nepřímý vliv na jeho chování. Touto skupinou se můţe stát jak 

skupina primární, se kterou přichází člověk do styku téměř nepřetrţitě (rodina, přátelé, 

sousedé, kolegové), tak sekundární, která bývá formálnější a jejíţ působení není stálé. Jak 

uvádí Gajjar (2013), referenční skupiny mají potenciál při formování osobního postoje 

nebo chování. Dopad referenčních skupin se liší dle jednotlivých produktů a značek. Pokud 

jde např. o viditelný produkt, pak bude vliv referenční skupiny vyšší. Referenční skupiny 

také zahrnují názorového vůdce. Pro tuto osobu je charakteristické větší vystavení médiím, 

větší zájem o danou oblast a schopnost přenášet informace o postoji k cílovým 

spotřebitelům.  

Rodina tvoří dle Kotlera (2013) nejdůleţitější primární referenční skupinu. Rodiče 

člověka jsou jeho orientační rodinou a od narození ho formují. Jeho nákupní chování je 

touto rodinou stále ovlivňováno, i pokud uţ nesdílí stejnou domácnost. Prokreační rodina – 

partner a děti nakupujícího – mají přímý vliv na kaţdodenní nákupní chování. Aguirre 

(2016) zdůrazňuje silný vliv kultury a tradice a poukazuje na rodinu a domácnost jako na 

zdroje informací při formování spotřebního chování ve vztahu ke kávě.  

East (1997) popisuje sociální role jako očekávání, jak by se jedinec měl v jistých 

situacích chovat. Kaţdá osoba má ve společnosti různé role a postavení v závislosti na 

skupinách, rodině a organizacích, kam patří. Spotřeba kávy funguje jako nástroj, jehoţ 

prostřednictvím mohou spotřebitelé ukázat své sociální postavení. Jde o způsob, jak dát 

najevo, zda je člověk „moderní“ či „individuální“.  

3.2.3 Osobní  

Na kupní rozhodování má také vliv řada osobních faktorů, které nelze opomenout. 

Mezi tyto faktory patří věk, zaměstnání a ekonomická situace, osobnost a ţivotní styl. 

Osobní faktory je moţné povaţovat v případě kávy za jedny z nejpodstatnějších. Vkus 

a potřeby týkající se zboţí či sluţeb se během ţivotního cyklu mění. Preference potravin, 

dovolené či oblečení se odvíjí od ţivotní fáze, ve které se jedinec nachází.  

Věk např. ovlivňuje také preference ve výběru typu kávy: mladší spotřebitelé vykazují 

vyšší cenu za produkty „latte“, zatímco starší spotřebitelé vykazují vyšší ochotu platit za 

„espresso“ a naopak (Asioli et al., 2014). 
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Druh zaměstnání a ekonomické podmínky jedince ovlivňují jeho spotřební 

chování. V tomto případě vyšší příjmy souvisejí s větší spotřebou kávy mimo domácnost 

v kavárnách a vyšší kvalitou kávy, která bývá značková. Spotřebitelé s niţšími příjmy, jako 

jsou např. studenti, raději pijí instantní kávu doma nebo se rozhodují pro levnější 

alternativy kávy mimo domov (Harith et al., 2014). Povolání jedince ovlivňuje např. to, 

kde bude konzumovat kávu mimo domov. Marketingový manaţer bude mít jiný výběr 

podniku neţ manuální pracovník.  

Osobnost je tvořena souborem vlastností a specifických charakteristik kaţdého 

jedince, které vedou k určitému chování. To se projevuje v některých vlastnostech, jako je 

důvěra, sociabilita, autonomie, charisma, ambice, otevřenost vůči ostatním, plachost, 

zvědavost, přizpůsobivost (Rani 2014). Často si vybíráme ty značky, které jsou v souznění 

s naší osobností a které podpoří naši identitu a vnímání nás samotných. Důleţité jsou při 

výběru kávy osobní preference, jako je země původu kávy, druh, organický původ, 

označení Bio či Fair Trade
1
. Pojem Fair Trade však není v našich oblastech zatím příliš 

rozšířený. Dle průzkumu společnosti KPMG 45 % Čechů Fair Trade kávu vůbec nezná. 

Jen 3 z 10 respondentů si Fair Trade kávu alespoň někdy kupují. Nejvyšší znalost o této 

kávě mají mladí lidé (18-24 let) a vysokoškoláci (KPMG 2017). 

Socio-demografické faktory také hrají roli ve spotřebě organické kávy. Vzdělané 

mladé ţeny bývají největšími spotřebiteli, ačkoliv jejich příjmy nemusí být vysoké. Tato 

skupina se nejvíce zajímá o environmentální přínosy spojené s konzumací organické kávy. 

Mladí vzdělání lidé budou do budoucna největšími spotřebiteli ekologických produktů 

(Lee et al., 2015). Van der Merwe a Maree (2016) pozorovali, ţe muţi konzumují více 

kávy neţ ţeny a mladší spotřebitelé preferují výběrovou kávu ve srovnání s ostatními typy. 

Při nákupu výběrové kávy také rozhoduje u spotřebitelů její původ, pro který je typický 

jistý chuťový profil. Lidé se stejnou profesí a společenským postavením se mohou značně 

lišit v ţivotním stylu. Ţivotní styl zahrnuje aktivity a zájmy, které provozujeme, a názory, 

které zastáváme. Pro mnoho konzumentů je káva součástí jejich ţivotního stylu 

a představuje pro ně kulturní záţitek (Tumanan and Lansangan 2012).  

                                                 

1 Obchodní partnerství zaloţené na dialogu, transparentnosti a respektu, které usiluje o větší spravedlnost 

v mezinárodním obchodě. (WFTO) 
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Koudelka (2010) uvádí jeden z přístupů ke sledování ţivotního stylu -  koncept 

AIO (activities, interests, opinions – tedy aktivity, zájmy a názory). Jako čtvrtý rozměr se 

k nim řadí demografie. Tento přístup je zaloţen na rozsáhlém dotazování a následné 

analýze, podle níţ se poté vyhledávají lidé se stejnými odpověďmi. „Metoda AIO pouţívá 

soubor výroků, které se vztahují k uvedeným oblastem a měří sílu mínění jednotlivce 

pomocí Likertovy 5 - bodové škály
2
“ (Grossová 2002, s. 30). 

Dalším podobně široce zaměřeným přístupem je koncept VALS (Values and 

Lifestyles), který rozděluje spotřebitele do 9 skupin. „Systém VALS vznikl ve druhé 

polovině 70. let jako nástroj rozdělení americké společnosti podle ţivotního stylu na 

základě demografických postojů a charakteristik dospělých Američanů k různým 

otázkám.“ (Palatková 2011, s. 28). Zkoumání je zachycováno ve vztahu k motivaci 

a zdrojům (příjem, vzdělání, inteligence) k naplnění primární motivace.   

3.2.4 Psychologické 

Dalším faktorem ovlivňujícím naše spotřební chování jsou psychické procesy. 

Těmi se projevují naše duševní vlastnosti, které formují naši osobnost jako celek 

(Vysekalová 2011, s. 26). Spotřebitel vnímá stimuly, které na něj působí, a vykládá si je 

a hodnotí svým vlastním způsobem. Mezi psychologické faktory patří motivace, vnímání, 

učení, postoje a přesvědčení.  

Kaţdá osoba má rozdílné potřeby, ať uţ jde o biologické, fyziologické či sociální. 

Potřeba se při překročení určité hranice stává motivem, který je hybnou silou pro 

uspokojení potřeby. Ta se stává jedním z vnitřních faktorů ovlivňujících chování 

spotřebitelů (Ramya 2016). Motivační proces se skládá z pěti bodů, které vedou od potřeby 

aţ k jejímu uspokojení. V počátku má jedinec aktivovanou potřebu, která se můţe projevit 

různě ve formě pohnutky. Z toho přechází do konkrétní podoby přání, které je poté 

naplněno a potřeba je uspokojena (Koudelka 2010, s. 112). 

Maslowova hierarchizace potřeb je často uváděna v rámci analýzy spotřebitele 

a jeho chování. Maslow (1970) člení potřeby do pěti skupin od fyziologických přes potřeby 

                                                 

2 Hodnotící systém pouţívaný hlavně v dotaznících pro zjištění postojů a názorů 

dotazovaných a jejich síle souhlasu či nesouhlasu s tvrzením. (Jamieson) 
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bezpečí, sociálního zázemí, potřeby sebeocenění aţ po potřeby seberealizace, které jsou 

řazeny podle důleţitosti. Dle Maslowa člověk nejdříve uspokojuje ty nejniţší potřeby, 

a pokud je uspokojí, tak se přesune k těm vyšším. Důvody potřeby kávy souvisí s tím, jak 

hluboce jsme s kávou spojeni. Tyto důvody rozdělují spotřebitele do různých segmentů, na 

které se dá cílit.  

Vysekalová (2011) definuje vnímání jako selektivní proces, při kterém si podněty 

zpracováváme a vyhodnocujeme podle důleţitosti, kterou pro nás mají na základě našeho 

hodnotového systému, potřeb, zájmů a předchozích zkušeností či očekávání. Vnímání 

začíná ve chvíli, kdy podnět zaregistrujeme, ale podstatné je i to, čemu věnujeme větší 

pozornost a jak s těmito vjemy dále naloţíme. Podle toho, jak důleţité pro nás vjemy 

budou, se uloţí či neuloţí do naší paměti. Existují čtyři metody, kterými je moţno 

zákazníkovu pozornost získat. Jde o manipulaci s materiálními podněty a působení na 

smysly, poskytování objektivních a zajímavých informací, vzbuzování emocí a nabídka 

hodnoty. Při nákupu kávy hrají důleţitou roli naše smysly (čich, chuť, zrak, hmat a sluch). 

Učením se rozumí změny v chování jedince způsobené převáţně zkušenostmi 

a informacemi. Špatná zkušenost s výrobkem, určitou značkou či sluţbou nepodporuje 

opakovaný nákup stejného produktu. Naopak při pozitivní zkušenosti je šance na nákup 

mnohem vyšší (Rani 2014). Na základě zkušeností, učení a vlivů rodiny a kamarádů se 

vytváří určité postoje a názory, které ovlivňují spotřební chování. Přesvědčení, která mají 

zákazníci, vytváří image o určitých výrobcích či značkách a marketéři se je mohou snaţit 

proměnit ve svůj prospěch.   

Několik studií zkoumalo důvod, proč spotřebitelé pijí kávu nebo kofeinové 

nápoje. Kromě ekonomických atributů jsou důleţité osobní preference, ať uţ se jedná 

o funkční motivy, smyslové či o zvyk, tradici spojenou s kulturou. Konzumenti 

vyhledávají kávu kvůli zdravotním benefitům či se sami řadí mezi kávové znalce. Mezi 

dva nejdůleţitější faktory pro nákup a spotřebu kávy patří právě smyslové preference 

a funkční motivy. Chuť je zmiňována jako hlavní motiv při pití kávy a zároveň bariéra pro 

konzumenty, kterým káva nechutná (Sousa et al., 2016). Kávoví spotřebitelé oceňují 

především hořkost kávy. Lidé, kteří mají rádi smyslové vlastnosti kávy, mají také pozitivní 

přístup k výběrové kávě (Van der Merwe & Maree, 2016). Například Richelieu a Korai 

(2014) zmiňují, ţe zákazníci kavárny spojují kávu s atributy štěstí, radosti, společnosti.   
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Funkční motiv je klíčovým motivem konzumace kávy. Několik autorů zmiňuje 

fyzickou a mentální stimulaci jako jednu z hlavních motivů spotřeby kávy. Lidé pijí kávu, 

aby vyvolala pozitivní emoce, s cílem se nabudit, sníţit únavu, zůstat vzhůru, zlepšit 

pracovní výkonnost a pocity soustředěnosti (Aguirre, 2016). Naopak Sousa et al. (2016) 

uvádí, ţe funkční motiv hraje pouze malou roli. Pouze 4 % respondentů konzumují kávu, 

protoţe ji povaţují za „stimulující“. Pokud jde o sociálně-demografickou stránku, věk 

ovlivňuje preferenci stimulačního motivu. Mladší spotřebitelé pijí kávu více ze 

stimulačních důvodů neţ starší lidé, kteří konzumují kávu hlavně ze zvyku.  

Názory na pozitivní a negativní účinky kávy ve společnosti se liší. Tyto názory 

ovlivňují mnoţství a četnost vypité kávy. Aguirre (2016) uvádí zdravotní přínos jako druhý 

nejdůleţitější faktor pro konzumaci kávy. Sousa et al. (2016) však zjistil, ţe 13 % 

respondentů se naopak vyhýbá kávě právě ze zdravotních důvodů, jako je úzkost 

a nespavost, a 10 % tak činí dle názoru, ţe káva „je špatná pro zdraví“. 

Zvyk je jedním z hlavních motivačních faktorů pro spotřebu kávy, zejména 

u starších lidí. Sousa et al. (2016) nachází tradice a zvyky jako druhé nejdůleţitější motivy 

pro pití kávy po chuti. Pokud je spotřebitel znalec, má vyšší povědomí o kávě neţ běţný 

spotřebitel. Běţný spotřebitel často postrádá smyslové schopnosti rozpoznat kvalitní kávu. 

Klasický spotřebitel proto spoléhá na externí podněty, jako je cena, balení či reklama. 

Spotřebitelé, kteří patří mezi znalce, dávají přednost vyšší kvalitě kávy (Giacalone et al., 

2016). 

3.3 Kupní rozhodovací proces a typologie spotřebitelů  

Při samotném nákupu jsme ovlivněni mnoha faktory a naše rozhodování 

nevychází vţdy jen z racionálního úsudku. Vysekalová (2004) přirovnává nákup k řešení 

určitého problému, který si definujeme, poté hledáme potřebné informace, porovnáváme 

a hodnotíme všechny varianty a rozhodujeme se pro určitý nákup. Tento průběh můţeme 

nazývat kupním rozhodovacím procesem, který představuje modelovou situaci při našem 

nákupním rozhodování.  

Dle Foreta (2006) začíná proces ve chvíli, kdy kupující pocítí potřebu či problém, 

který vyplývá z rozdílu mezi jeho skutečným a vytouţeným stavem. Uvědomění si těchto 

potřeb můţe např. vyplynout ze změny podmínek, jako je lepší finanční situace, novinky 
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na trhu či osobní vývoj jedince. Další fáze vede spotřebitele k hledání relevantních 

informací, pokud jiţ nenašel uspokojivý výrobek hned v počátku své potřeby. V této fázi 

bude produktům či sluţbám určité kategorie věnovat více pozornosti nebo bude i sám 

informace aktivně vyhledávat (Kotler, 2007, s. 339).   

Po shromáţdění všech potřebných informací je nutné se rozhodnout, kterou 

alternativu výrobku zvolit. Bártová aj. (2007) popisuje postup tak, ţe z dostupných a námi 

známých výrobků vybereme několik produktů do uţšího výběru. I kdyţ spotřebitel 

přemýšlí nad více alternativami, nakonec si jich dle Solomona (2004) zvolí jen několik, 

a ty jsou si vzájemně velmi podobné. Během hodnocení alternativ spotřebitelé hodnotí 

atributy produktů a sluţeb nabízených různými značkami. Spotřebitelé srovnávají 

jednotlivé moţnosti, které přichází v úvahu a vybírají na základě jejich přesvědčení, 

postojů a záměrů (Mowen, Minor 1997). Následuje zváţení všech podstatných vlastností 

výrobku – funkčních, estetických, symbolických a nákupních kritérií. Kaţdý spotřebitel 

přikládá různý význam těmto kategoriím a rozhoduje se na základě těch pro něho 

nejpodstatnějších. 

Studie několika autorů (Bento de Sá et al., 2017) vyhodnocovala podstatné 

atributy, které zvaţují kávoví spotřebitelé během kupního rozhodovacího procesu. Těchto 

faktorů bylo celkem pět a byly vyhodnoceny následovně. Nejdůleţitějším faktorem se staly 

pro spotřebitele vlastnosti produktu, chuť kávy, typ kávy – ať jiţ výběrová, organická či 

tradiční, a stupeň praţení kávy. Dalším relevantním faktorem byla značka a její tradice, 

která je pro spotřebitele důleţitější neţ např. prémiovost značky. Třetím podstatným 

faktorem při nákupu bylo ţivotní prostředí a bezpečnost daného produktu (kvalita a čistota, 

obsah pesticidů). Čtvrtým faktorem byla pro spotřebitele dostupnost daného výrobku 

v místě a čase nákupu. Posledním důleţitým faktorem bylo vyhodnoceno balení kávy – 

jeho velikost, typ a recyklovatelnost.  

Dalším působícím faktorem jsou nákupní podmínky. Zákazníci se stávají 

náročnějšími a zvyšují se také jejich poţadavky na kvalitu, sortiment i personál. 

Spokojenost zákazníků s nákupními podmínkami pravidelně sleduje Incoma/Gfk. Neméně 

důleţitý je i design prostoru, osvětlení, výběr barev či hudby v prodejně.  

Poslední fází procesu je ponákupní chování, kdy zákazník zjistí, jak je s výrobkem 

spokojen či nespokojen. Pokud produkt splní jeho očekávání, je spokojen a naopak. Pro 
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značky je důleţité si udrţovat spokojené zákazníky. Nespokojený zákazník sdělí svoji 

negativní zkušenost dle Kotlera (2007) mnohem více lidem neţ spokojený uţivatel.  

Baker (2001) rozlišuje tzv. „pravé rozhodování“ (genuine decision) a „návykové 

rozhodování“ (habitual behaviour). V případě pravého rozhodování spotřebitel poznává 

zpravidla nový problém, který vyţaduje systematické zjišťování informací a porovnávání. 

Jak uvádí Bártová (2007), při návykovém rozhodování jednáme značně zjednodušeně 

a jsme ovlivněni předchozími zkušenostmi.  

Marketingový výzkum provedený Ústavem marketingu a obchodu Mendelovy 

univerzity v Brně analyzoval chování českých domácností na trhu potravin. Zvyky 

ovlivňují při nákupu 97 % domácností, nejvíce však lidi ve věkové kategorii 36-60 let. 

Nejméně jsou ovlivněni lidé s vysokoškolským vzděláním (42 %). Podobně důleţité jsou 

pro domácnosti i vlastnosti daného produktu. 98 % zákazníků je ovlivněno při nákupu 

potravin cenou, a to včetně lidí s vysokými příjmy (35 %). Kvalita se ukázala 

nejdůleţitějším faktorem, a to převáţně pro lidi s vyšším středním a vysokoškolským 

vzděláním. Menší důraz na kvalitu je kladen u osob se středním či niţším vzděláním. 

Značka hraje u respondentů pouze druhotnou roli a je velmi podstatná jen pro 11 % lidí. 

Slevy se ukázaly být podstatným faktorem u všech zkoumaných skupin (88 %). Obal 

produktu je pro respondenty málo důleţitým při nákupu potravin. Efekt reklamy byl 

většinou zmíněn jako nízký či středně vysoký, podobně na tom bylo i doporučení známých 

(WOM). Nejpodstatnějšími faktory se tedy ukázaly být kvalita, cena, sleva, zvyky 

a vlastnosti produktu (Stávková aj. 2007). 

Během uplynulých let se vytvořily nejrůznější typologie spotřebitelů, aby 

pomohly obchodníkům lépe se orientovat v psychologii jejich zákazníků. Obchodníci jsou 

pak často schopni zákazníka odhadnout a přizpůsobit mu komunikaci. Tyto typologie však 

mají jen rámcovou platnost, chování člověka nelze předpovídat na sto procent, ale jen 

s jistou mírou pravděpodobnosti (Komárková aj. 1998, s. 50). 

Typologií, která zohledňuje nejen nákupní chování zákazníka, ale i charakter 

výrobku, který si zákazník kupuje, je Woodsova klasifikace. Woods dělí spotřebitele na 

racionální, návykově determinované, impulzivní, emocionální, rozhodující se na základě 

ceny a skupiny nových spotřebitelů, které ještě nelze zařadit (Vysekalová 2004, s. 220).  
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Typologie STEM/MARK vychází z předpokladu, ţe nákupní chování závisí na 

ţivotním stylu jedince, jeho osobní orientaci a hmotných i nehmotných zdrojích. V rámci 

výzkumu, realizovaného od roku 1994, agentura zkoumá spotřební návyky, vnímání 

značek a jejich vliv a sledování médií. Na základě studie dělí spotřebitele do několika typů, 

na zralé, věřící, úspěšné, dříče, hledající, praktiky, realizátory a bojující. A jejich postoje 

na konzistentní, a to milující a odmítající a nekonzistentní, tzn. vlaţní a opatrní 

(Vysekalová 2004, s. 228). 

East (1997) dělí spotřebitele na „prospectors“, to jsou ti, co přistupují k nákupům 

pozitivně a čerpají z nich inspiraci. Mají představu o tom, co chtějí, a snaţí se to získat co 

nejvýhodněji. Druhou skupinou jsou „reluctants“, kteří nemají o nákupy příliš zájem a vidí 

je jako nutnost pro dosahování dalších cílů.  

Dr. Ramani Durvasula, klinická psycholoţka z USA, provedla studii, které se 

účastnilo 1000 konzumentů kávy. Během této studie byly hodnoceny osobnostní 

a psychologické rysy jako extraverze a introverze, citlivost, trpělivost či sociální odváţnost 

(Waters 2018). Na základě těchto rysů vytvořila typologii konzumentů kávy. Výzkum 

zjistil, ţe konzumenti černé kávy bývají konzervativní, přímočaří a náladoví. Konzumenti 

upřednostňující latte jsou dle výzkumu velkorysí a hledají pohodlí. Ochucené kávy pijí 

odváţní lidé, kteří však mohou být často bezohlední (Kinder 2013). Konzumenti 

cappuccina a bezkofeinové kávy se řadí mezi perfekcionisty a nadměrně citlivé lidi. 

Nejvíce bezstarostné shledala studie konzumenty instantní kávy.  

Typologie spotřebitelů kávy můţe být také rozdělena dle míry citlivosti na kofein. 

Tou se zabýval ve své studii doktor a vědecký novinář J. W. Langer. Vysoká citlivost na 

kofein se projevuje vysokým stimulačním efektem a špatným spánkem. Je však patrná jen 

u malého procenta spotřebitelů. U běţné citlivosti na kofein můţe konzument vypít 2 aţ 5 

šálků kávy denně, aniţ by pocítil nepříjemné reakce. U nejméně citlivých osob, kofein 

nevyvolá ţádné negativní reakce ani při lehce zvýšeném mnoţství (Langer 2018).  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

4 Empirický výzkum  
Čtvrtá kapitola této bakalářské práce představuje vlastní výzkum. Nejprve 

předkládá cíle výzkumu, dále přináší stručný teoretický rámec a metodologické ukotvení. 

Seznamuje s uţitými metodami, zkoumaným vzorkem respondentů a etickými otázkami 

spojenými s výzkumem. Dále uvádí, jak byla samotná data analyzována. 

4.1 Cíle a otázky  

Cílem je zmapování kávového trhu, kultury i chování spotřebitelů a zjištění 

aspektů, které spotřebitele potencionálně ovlivňují v jejich kávových preferencích. 

Stanoveny byly následující výzkumné otázky: 

1. Jaké jsou nákupní preference spotřebitelů kávy v ČR? 

2. Jak se tyto preference v rámci cílové skupiny liší? 

3. Jak se liší jednotlivé segmenty kávových spotřebitelů v ČR? 

 

4.2 Metodologie 

Výzkum je chápán jako systematizované vědecké poznávání, které je orientováno 

na poznání stavu a odhad změny. Informace z výzkumů musí být vţdy podloţené, 

zaměřené na systematizaci a zařazení zkoumaných jevů. Z informací by se měly dát zjistit 

souvislosti a příčiny a odhalit skryté vztahy a funkce. Surynek (2001) uvádí obecné 

poţadavky na vědeckou práci, které se ve výzkumech dodrţují. Důleţité je být dostatečně 

skeptický, pochybovat o zjištěných informacích a dobře je uváţit a prověřit. Konkrétní 

informace získané empiricky nemusí vţdy korespondovat s teoriemi. Podstatnou součástí 

je i systémovost a ověřitelnost. Postupy ve vědecké práci by měly mít opakovatelný 

a kontrolovatelný průběh.  

Pro výzkumnou část této práce byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu. 

Kvantitativní výzkum zjišťuje převáţně údaje kvantitativně zjistitelné, u nichţ dále 

zkoumá vztahy mezi příčinami a následky. Je prováděný tak, aby postihl co nejširší 
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reprezentativní vzorek. Pouţívají se takové postupy, jako např. standardizace otázek, výběr 

vzorku či statistické postupy zpracování dat (Malý 2005, s. 45). Dle Surynka (2001) je 

kvantitativní výzkum charakterizován především rozsahem výskytu a zastoupení, frekvencí 

a intenzitou. Tyto charakteristiky se převádějí do souboru stabilních ukazatelů, které jsou 

zjišťovány na velkých souborech jednotek. Charakteristiky se dále měří a zjišťují se 

souvislosti mezi nimi. Kozel (2006) uvádí údaje, které mívají kvantitativní (měřitelný) 

charakter. Patří mezi ně údaje o vybavenosti, o spotřebě, o nákladech či objemech výkonů. 

Pro zjištění srovnatelnosti je nutné dodrţet stejné časové období u zkoumaných jednotek. 

„Zatímco kvantitativní výzkum se zabývá stabilizovanými jevy a jejich vzájemnými 

a odhadnutelnými poměry, kvalitativní výzkum zachycuje jevy v jejich dynamice 

a zejména jejich podmínění“ (Surynek 2010, s. 26). Proto se z kvantitativního výzkumu 

nedozvíme moţné příčiny určitého chování.  

V praktické části je vyuţito sekundárních dat, které se vyznačují tím, ţe byly 

původně shromáţděny pro jiný účel. Kozel (2006) uvádí, ţe nejprve se analyzují 

sekundární informace, pokud není moţné s jejich pomocí problém vyřešit, přichází na řadu 

primární zdroje. Surynek (2001) uvádí jako nejčastěji pouţívaná sekundární data statistické 

údaje statistického úřadu nebo jiných státních institucí. Mezi přednosti sekundárních dat 

patří především jejich reliabilita a ekonomická úspornost. Dále jejich zakomponování do 

souvislostí s jinými skutečnostmi. Malhotra (1993) poukazuje na další výhody, jako je 

relativně snadná dostupnost, jednodušší proces a kratší čas potřebný k získání dat. Naopak 

jejich nevýhodou můţe být nedostatek vhodných informací či nedostačující podrobnost 

(Surynek 2001, s. 23). Získaná data nemusí být také dostatečně precizně zpracována nebo 

nemusí odpovídat současné situaci.  

Jako sekundární data byla zvolena databáze MML-TGI společnosti Median, kde 

bude zkoumáno spotřební chování ve vztahu ke kávě a kávové kultuře. MML-TGI je 

Kontinuální multiklientní výzkum spotřebního chování, mediální konzumace a ţivotního 

stylu. Tento projekt je realizován výzkumnou agenturou Median jiţ od roku 1996.  Jedná 

se o studii o spotřebě více neţ 300 druhů výrobků a sluţeb a 3 000 jednotlivých značek 

s napojením na údaje o sledovanosti televize, poslechovosti rádií, čtenosti tisku, práci na 

internetu. Mezi nejčastější uţivatele patří média, mediální agentury, výrobci 

a poskytovatelé sluţeb. Data uţivatelům slouţí při rozhodování v marketingu, mediálním 
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plánování a reklamě. 

4.3 Metody 

Výzkum společnosti Median byl realizován metodou osobních rozhovorů tazatele 

s respondentem (face to face) v kombinaci se samostatným vyplněním dotazníku 

respondentem (variantně papírový nebo internetový dotazník - CAWI).  Dotazování patří 

mezi nejrozšířenější a nejpouţívanější metody marketingového výzkumu. Umoţňuje získat 

mnoho informací o individuálním respondentovi najednou – jeho názory, zájmy, 

charakteristiky či preference (Malý 2005, s. 55). Jak uvádí Foret (2003), kontakt 

s dotazovaným můţe být přímý, bezprostřední, jak je tomu v případě písemného 

zodpovídání otázek, nebo můţe být zprostředkován tazatelem vstupujícím mezi 

výzkumníka a respondenta, jak je tomu při osobním či telefonickém dotazování.  

Foret (2003) uvádí jako nevýhodu standardizovaného rozhovoru oproti dotazníku 

jeho dosah. Osobní rozhovor je také finančně, časově i organizačně náročný. Oproti 

dotazníku také zachovává méně anonymity a tazatel můţe respondenta ovlivnit. Výhodou 

je přizpůsobivost – tazatel můţe navázat kontakt s dotazovaným a vše mu vysvětlit. 

Rozhovor se dá také velmi dobře spojit s pozorováním. 

Surynek (2001) zmiňuje jako nevýhody písemného dotazování nízkou návratnost 

či špatné zachycení spontánních odpovědí. Pod kontrolou nejsou ani podmínky při 

vyplňování dotazníku. Kromě nízké ceny je velkou výhodou časová flexibilita při 

vyplňování dotazníku. Výhodami elektronického dotazování je především rychlost při 

distribuování dotazníků a vyhodnocování. Důleţitá je také moţnost zpětné vazby. Proto 

představují elektronické dotazníky výhodnou techniku při sběru dat. 

Od roku 2012 existuje také moţnost dotazování celého MML-TGI dotazníku přes 

internet. Dotazníky sesbírané touto formou představují přibliţně 40% z celkového počtu.  

Zpracování MML dat probíhá standardním způsobem. V první fázi zpracování při přijetí 

zásilky probíhá kontrola úplnosti vyplnění, jednotlivé dotazníky se číslují. Následuje 

kódování otevřených otázek, poté se data vkládají do počítače (pořizování, skenování dat). 

V další fázi probíhají logické kontroly a dočišťování dat v elektronické podobě. Na závěr 

se kontroluje reprezentativnost získaných údajů a výsledná data se statisticky převaţují 

a optimalizují vzhledem k MEDIA PROJEKTu a RADIOPROJEKTu. Zpracovaná data 
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jsou podrobena matematicko-statistické analýze (Median 2018, s. 2-3).  

4.4 Etické a legální otázky  

„Pravidla etického chování jsou dodrţována i v oblasti provádění marketingového 

výzkumu.“ (Malý 2005, s. 128). Mnoho informací je důvěrných a proto je vhodné 

dodrţovat určitá pravidla. Řada institucí má své vlastní etické kodexy a zasazuje se 

o dodrţování stanovených principů. První verzi mezinárodního kodexu vytvořila 

organizace ESOMAR a v revidované verzi tento kodex stále platí. V České republice je 

podporována Sdruţením agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění. Malý (2005) dále 

uvádí etické problémy vztahu marketingového výzkumu k respondentům, marketingového 

výzkumu k zadavatelům a zadavatelů k marketingovému výzkumu a profesní povinnosti.  

Jelikoţ je v této práci čerpáno ze sekundárních dat, nejsou výše uvedené etické 

otázky k řešení. Aby však nedošlo k poškození výzkumu či samotné společnosti Median, 

zavázala jsem se svým prohlášením, ţe pouţitá data v této práci budou řádně ozdrojována 

a agentuře Median bude tato práce poskytnuta před samotným zveřejněním. Jak dále uvádí 

Malý (2005), uţivatelé výzkumu nesmí vědomě rozšiřovat takové závěry z výzkumu, které 

by neodpovídaly zjištěným údajům nebo které by nebyly doloţitelné. Zkreslení výsledků 

by mohlo ohrozit dobrou pověst marketingového výzkumu firmy a bylo by klamáním 

veřejnosti (Malý 2005, s. 132). 

4.5 Vzorek  

Ročně se do studie MML-TGI zapojí 15 000 respondentů z České republiky 

a 8000 ze Slovenska. Výsledky dotazování jsou kaţdé 3 měsíce aktualizovány. Terénní 

sběr dat byl uskutečněn prostřednictvím vlastní tazatelské sítě Medianu. Výběrový soubor 

tvoří obyvatelé České republiky ve věku 12-79 let. Výběr respondentů byl uskutečněn 

metodou kvótního výběru. Ten se uskutečňuje vybráním skupiny jednotek ze základního 

souboru. Tím se vytvoří reprezentativní zmenšený model základního souboru se stejným 

sloţením (Malý 2005, s. 57). Od roku 2007 je kvartální výběrový soubor převaţován na 

3750 respondentů kvůli zachování stejnosti v kaţdém kvartálu. 

Pro samotnou analýzu dat jsou zvoleny dvě cílové skupiny, první zahrnuje 

všechny respondenty od 12 do 79 let (CS-všichni). Původně zamýšlená cílová skupina 18+ 
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nebyla nakonec pouţita. Důvodem bylo vyvrácení domněnky o velmi nízké spotřebě kávy 

u respondentů do 18 let. Druhá cílová skupina zahrnuje pouze respondenty, kteří pili kávu 

v posledních 12 měsících, tj. jedná se o regulérní konzumenty kávy. Do této cílové skupiny 

patří více neţ 70 % respondentů.  

4.6 Analýza dat  

V analytické části je vyuţito deskriptivního výzkumu, jehoţ cílem je dle Kozla 

(2006) popis určitých skutečností a jevů. Deskriptivní analýza poskytuje obraz o určitých 

aspektech trţního prostředí v daném období, popisuje a charakterizuje všechny jevy 

a procesy, které jsou relevantní pro rozhodování a stanovení frekvence jejich výskytu 

(Malý 2005, s. 9).  

V první části analýzy jsou uvedeny segmentačními faktory u dotazovaných. 

Cílovou skupinou jsou v tomto případě všichni (12-79 let). Pro srovnání jsou u kaţdé 

otázky zobrazeny grafy, porovnávající konzumenty kávy s celou cílovou skupinou. Tyto 

hodnoty se často liší jen velmi málo, ale je důleţité je na začátku uvést a zohlednit.  

V další části analýzy jsou vybrány tři generace pro porovnání: generace Y (19-

38let), generace X (39-54 let) a generace Baby boomers (55 – 73 let). U těchto generací 

jsou zkoumány vzájemné rozdíly v preferencích. Data jsou pro účely práce vygenerována 

dle různých segmentačních faktorů, data jsou dále kříţena do kontingenčních tabulek.  

V následující kapitole jsou numerická data prezentována deskriptivně a jsou 

představena hlavní zjištění analýzy. K odhalení podstatných jevů je vyuţito barevných škál 

v rámci podmíněného formátování. Data jsou graficky zpracována pro přehlednost 

a jasnost. Podstatou této práce je zaměřit se především na klíčová zjištění, nikoliv rozebírat 

všechny prvky poskytnutých dat.   

Otázky týkající se kávy jsou v hlavní analýze kříţeny se třemi vybranými 

generacemi – Baby boomers, X a Y. Společným prvkem těchto generací je ekonomická 

aktivita u velké části z nich, ačkoliv zasahuje i studenty a lidi v důchodovém či 

předdůchodovém věku. Rozdělení dle generací slouţí k lepšímu porovnání a orientaci 

v celkové analýze.  Otázky jsou rozděleny do více kategorií – instantní kávy/rozpustné, 

mleté kávy/zrnkové, speciální kávy a kávovinové nápoje, nákup kávy, pití kávy a kavárny. 

Cílovou skupinou jsou pouze lidé, kteří pijí kávu (Pití kávy v posledních 12 měsících – 
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filtr).  

 

Kromě uvedených procent v grafu budou uvedeny i případné signifikantní jevy, 

které jsou v kontingenční tabulce rozpoznávány dle uvedeného indexu a znaménkového 

schématu. Znaménkové schéma představuje symbolické znázornění významnosti odchylky 

výběrové četnosti od očekávané. Znaménko udává, zda je výběrová četnost menší (–), 

nebo větší (+), neţ by měla být při nezávislosti řádkové a sloupcové proměnné, počet 

znamének (jedno aţ tři) odpovídá 5%, 1% a 0,1% dosaţené hladině významnosti. Toto 

schéma významně pomáhá v orientaci v tabulce.  

Ukazatel indexu vyjadřuje podíl mezi sloupcovými procenty v dané buňce vůči 

sloupcovým procentům v souhrnném sloupci. Hodnoty tedy říkají, zda je procentuální 

zastoupení respondentů vyšší nebo niţší neţ v celém souboru (vyšší či niţší neţ 100). 

Můţe však nastat situace, kdy index bude vysoké hodnoty, ale znaménkové schéma bude 

nulové. To znamená, ţe rozdíl mezi číslem v buňce a číslem v souhrnném sloupci není 

statisticky významný (Median 2018). Cílem tudíţ bude upozorňovat především na 

významné hodnoty dle obou těchto kritérií.  

  



      

 

33 

 

49,6% 50,4% 

Pohlaví 

Muži

Ženy

35% 

32% 

33% 

Generace 

Generace Y

Generace X

Generace Baby
Boomers

48,3% 51,7% 

Pohlaví  

Muži

Ženy

33% 

34% 

33% 

Generace 

Generace Y

Generace X

Generace Baby
Boomers

5 Hlavní zjištění  
V této kapitole bude představeno deset hlavních zjištění zahrnující preference 

kávových nápojů respondenty a odlišnosti mezi vybranými generacemi. Kaţdé zjištění 

bude graficky doplněno souvisejícími informacemi. Předcházet jim bude stručné nastínění 

segmentačních faktorů u konzumentů pijících kávu, které bude porovnáváno s celou 

cílovou skupinou (CS – všichni). 

Pohlaví  

Z grafu č. 2 je vidět, ţe pohlaví respondentů je obecně vyrovnané. 

U dotazovaných, kteří pijí kávu, lehce převládají ţeny.  

                Graf 2: MML-TGI: Pohlaví – všichni 

 
Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 - CS všichni,  grafika – vlastní tvorba 

Generace 

Jednotlivé generace, které jsem vybrala k porovnání, mají v analýze téměř 

rovnocenné zastoupení.  

Graf 1: MML-TGI: Pohlaví - pijí kávu 

Graf 3: MML-TGI: Generace - pijí kávu    Graf 4: MML-TGI: Generace- všichni 
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Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 - CS všichni,  grafika – vlastní tvorba 

Vzdělání  

Dle grafu č. 5 se mezi dotazovanými pijícími kávu nachází nejvíce respondentů se 

středoškolským vzděláním s maturitou či vyučením bez maturity, dohromady tvoří 70 %. 

V cílové skupině se nachází pouze 16,3 % dotazovaných pijících kávu se základním 

vzděláním.  

 

Graf 6: MML-TGI: Vzdělání - všichni 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 - CS všichni,  grafika – vlastní tvorba 

Typologie podle životního stylu  

Následující graf ukazuje procentuální zastoupení kaţdé typologie a indexy určují 

nadprůměr či podprůměr oproti celkovému souboru.. Dle typologie ţivotního stylu je 

nejvíce repondentů pijících kávu v kategorii Informovaní, Usedlí a Vzdělaní. Vzdělaných 

i Informovaných je mezi konzumenty kávy téměř o 12 % více neţ v cílové skupině.  

Vzdělaní jsou mladší lidé často s vysokoškolským vzděláním, kteří dosahují 

vysokých příjmů. Nebojí se porsadit, jsou samostatní a rozhodní. Mnohdy obsazují vedoucí 

pozice. Mezi Informované patří respondenti starší 50 let s nadprůměrným 

socioekonomickým statusem. Mají smysl pro povinnost, jsou rozváţní a zodpovědní. 

Rodina je pro ně prioritou. 
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Graf 5: MML-TGI: Vzdělání - pijí kávu 
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Graf 7: MML-TGI: Typologie podle životního stylu - pijí kávu 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 - CS všichni,  grafika – vlastní tvorba 

Segmentace podle životního stylu 

Největší zastoupení má segment označovaný jako „Prázdné hnízdo“, tedy lidé od 

50 do 69 let, kteří jsou většinou stále ekonomicky aktivní. Mají různé vzdělání a mohou  

 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 - CS všichni,  grafika – vlastní tvorba 
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Graf 8: MML-TGI: Segmenatce podle životní role – pijí kávu 
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být rozvedení či ovdovělí. Vyhledávají klid a jistotu. Následují „Mladí rodiče“ ve věkové 

kategorii 30 aţ 49 let. Jedná se o pracující či matky na mateřské dovolené se 

středoškolským vzděláním, pro které je hlavní prioritou výchova dětí. Volné chvíli rádi 

tráví u počítače. Vyzrálí rodiče tvoří jen 8,5 % skupiny, index je však nejvíce 

nadprůměrný. Mezi těmi, co pijí kávu, je o 11 % více Vyzrálých rodičů neţ v cílové 

skupině. Zralí rodiče jsou lidé od 30 do 49 let, většina ve věku 40 – 49 se středoškolským 

vzděláním. Tento segment se stará o své starší děti. Bývá často konzervativní a věnuje se 

péči o domácnost (viz příloha 1).  

Na začátku hlavní analýzy jsou uvedeny grafy týkající se pohlaví, vzdělání 

a čistého měsíčního příjmu dle jednotlivých generací.  U generace Y, generace X 

a generace Baby boomers jsou zkoumány vzájemné rozdíly v preferencích a dále jsou 

vyvozena hlavní zjištění.  

 

 

Graf 9: MML-TGI: Pohlaví – generace 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Dle grafu jsou nejvíce v cílové skupině zastoupeny ţeny z generace Baby 

boomers s 54,1 %, dále pak muţi z generace Y. Tato procenta jsou ve shodě i s indexy 

a znaménkovým schématem.  
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Graf 10: MML-TGI: Vzdělání – generace 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorb 

Ze znázorněného grafu vyplývá, ţe v rámci cílové skupiny má nejvíce 

respondentů z generace Baby boomers středoškolské vzdělání bez maturity či jsou vyučeni. 

Nejvyšší index je však v rámci této generace u lidí se základním vzděláním – 122, 4. To 

znamená, ţe mezi těmi, co mají základní vzdělání, je asi 1,22x větší zastoupení generace 

Baby boomers neţ v celém souboru. Skoro 40 % z generace X má středoškolské vzdělání 

bez maturity/vyučení (index 111,8). Vysokého indexu také dosahují respondenti z generace 

Y se středoškolským vzděláním s maturitou (125,4), kterých je 43,2 %.  

 

Graf 11: MML-TGI: Čistý měsíční příjem – generace 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 
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Z grafu můţeme vidět, ţe čistý měsíční příjem se u generace Baby boomers 

nejčastěji pohybuje mezi 10 001 aţ 15 000 Kč. Necelých 18 % z generace X disponuje 

příjmem mezi 25 001 a 30 000 Kč. Nejvyššího relevantního indexu (s přihlédnutím ke 

znaménkovému schématu) dosahují respondenti s příjmem 30 001 aţ 40 000 Kč. Příjem 

generace Y dosahuje u 16 % dotazovaných na 25 001 aţ 30 000 Kč. Mezi dotazovanými 

s příjmem do 4 000 Kč je zastoupeno asi 1, 95x více respondentů z generace Y neţ v celém 

souboru.  

Zjištění č. 1: Generace X má silné uživatele rozpustné kávy, kteří ji rádi konzumují 

2x-3x denně, pijí ji častěji v práci/ve škole než zbytek souboru.   

Dle ukazatelů indexu v tabulkových souborech je cca 1,2x větší zastoupení 

silných uţivatelů mezi generací X neţ v celém souboru. Nadprůměrné je také pití 

rozpustné kávy 2-3x denně (index 112,8). Vysoký index je zaznamenán také u konzumace 

v práci/ve škole (136,9). 

 

Graf 12: MML-TGI: Instantní/rozpustné kávy - Spotřebitelé/uživatelé 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Dle grafu nejméně pijí rozpustnou kávu respondenti z generace Baby boomers, 

kde se nachází více neţ 46 % neuţivatelů. Nejvíce silných uţivatelů je v generaci X (23,8 

%). Okolo 24 % slabých konzumentů je z generace Y a podobné procento je v této 
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generaci i středních uţivatelů rozpustné kávy.  

 

Graf 13: MML-TGI: Instantní/rozpustné kávy - Jak často je pijete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Respondenti z generace Baby boomers pijí rozpustnou kávu nejčastěji 1x denně 

a to necelých 32 % z nich. 2-3x denně pijí rozpustnou kávu nejčastěji dotazovaní 

z generace X. Generace Y konzumuje rozpustnou kávu nejvíce 1x denně a 2-3x denně. 

 

 

Graf 14: MML-TGI: Instantní/rozpustné - Kde je pijete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 
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Dle grafu můţeme vidět, ţe nejvyšší konzumace kávy je u všech vybraných 

generací v pohodlí domova. Generace X vyniká v konzumaci rozpustné kávy v práci/ve 

škole (více neţ 35%). Generace Y konzumuje oproti dalším dvěma generacím více 

rozpustné kávy na návštěvě či v restauraci. Respondenti mohli označit více moţností, proto 

můţe docházet k překryvu.  

Zjištění č. 2: V generaci Baby boomers je nadprůměrný počet středních a silných 

konzumentů mleté/zrnkové kávy, kteří ji konzumují často alespoň 1x denně, 

nejčastěji v prostředí domova.  

Baby boomers mají asi 1,16x větší počet středních a silných konzumentů 

mleté/zrnkové kávy neţ je průměr cílové skupiny. Podobně vysoký index (115 a 116) 

představuje pití kávy 1x denně a v prostředí domova.  

 

Graf 15: MML-TGI: Mleté/zrnkové kávy - Spotřebitelé/uživatelé 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Nejsilnějšími uţivateli mleté/zrnkové kávy je generace Baby boomers s téměř 43 

%. Vysoké procento silných uţivatelů má také generace X (40,3 %). Téměř 30 % 

z generace Y mletou/rozpustou kávu vůbec nekonzumuje.  
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Graf 16 MML-TGI: Mleté/zrnkové kávy - Jak často je pijete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Všemi generacemi je nejvíce upřednostňováno pití kávy 2-3x denně, u generace 

Baby boomers u necelých 46 %, u generace X téměř 44%. Generace Y konzumuje kávu 

méně často oproti ostatním generacím, více neţ 10 % dokonce méně často neţ 1x týdně.  

 

Graf 17: MML-TGI: Mleté/zrnkové - Kde je pijete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 
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doma, generací Baby boomers i ve více neţ v 70%. Generace X pije kávu ve 44% v práci 

či ve škole. Generace Y je nadprůměrná v pití kávy v práci/ve škole kde jí pije nejčastěji 

téměř 39% respondentů.  

Zjištění 3: Generace Baby boomers je silně podprůměrná v pití speciálních káv 

a kávovinových nápojů a její konzumaci příliš nevyhledává.  

Silných uţivatelů speciální kávy a kávovinových nápojů je v této generaci o více 

neţ 50 % méně neţ je průměr. Velmi nízký index (38) je také u konzumace těchto nápojů 

v práci/ve škole.  

 

Graf 18: MML-TGI: Speciální kávy a kávovinové nápoje - Spotřebitelé/uživatelé 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Většina respondentů z těchto generací patří k neuţivatelům speciálních káv 

a kávovinových nápojů. Nejméně je konzumuje generace Baby boomers, kde se nachází 

téměř 80 % neuţivatelů a jen 1,3 % silných uţivatelů. Nejvíce silných uţivatelů (3,7 %) se 

nachází v generaci X.  
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Graf 19: MML-TGI: Speciální kávy a kávovinové nápoje - Jak často je pijete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Z grafu vidíme, ţe v kaţdé generací se nachází méně neţ 1 % lidí, kteří by pili 

tyto nápoje více neţ 4x denně. Nejméně často pije speciální kávy a kávovinové nápoje 

generace Baby boomers. Více neţ 20 % spotřebitelů generace Y konzumuje tyto nápoje 1x 

denně.  

 

Graf 20: MML-TML: Speciální kávy a kávovinové nápoje - Kde je pijete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 
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Nejvíce jsou dle grafu tyto nápoje konzumovány v prostředí domova. Generace X 

a Y uvádí kaţdá kolem 10 % respondentů, kteří kávovinové nápoje a speciální kávy pijí 

u přátel či na návštěvě. Baby boomers patří k celkově podprůměrným uţivatelům v této 

oblasti.  

Zjištění č. 4: Bezkofeinovou kávu konzumuje nadprůměrně generace Y, celkově však 

není v oblibě dotazovaných. 

Bezkofeinovou kávu nejvíce vyhledávají respondenti z generace Y, kteří jsou 

i lehce nadprůměrnými konzumenty kávy se sníţeným obsahem kofeinu. Celkově se však 

tyto kávy velké oblibě netěší. 

 

Graf 21: MML-TGI: Pití kávy - Typy (dle obsahu kofeinu) - pijí nejčastěji 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Z grafu je zřejmé, ţe všechny generace preferují pití klasické kávy s kofeinem. 

Pije ji nejčastěji okolo 80 % dotazovaných. Bezkofeinovou kávu pije nejméně generace 

Baby boomers a to pouze 1,7 % spotřebitelů. Nadprůměrně jí konzumují respondenti 

z generace Y (2,6 %).  Tato otázka zkoumá pouze preference „pije nejčastěji“, celková 

procenta tudíţ nemusí být dohromady 100 %.  

Zjištění č. 6: Tureckou a překapávanou kávu si vychutnává v nadprůměrné míře 

generace Baby boomers. 

Konzumentů turecké kávy je mezi Baby boomers 1,32x více neţ v celém souboru. 
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V konzumaci překapávané kávy jsou o téměř 19 % nad průměrem. Kávové nápoje na bázi 

espressa s mlékem konzumují naopak podprůměrně.  

 

Graf 22: MML-TGI: Pití Kávy Druhy - pijí nejčastěji 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Tureckou kávu pije nejčastějí téměř 48 % z generace Baby boomers. U generace 

X je to okolo 36 % repondentů, u generace Y je tato hodnota o 10 % niţší. Ačkoliv je 

turecká kava mezi těmito generacemi nejoblíbenější, generace Y vyniká v pití espressa 

(33,3 %) a ostatních mléčných nápojů na bázi espressa ( latte – 13,3 %, cappuccino  9,9 

%). 

Zjištění č. 7: Generace Y konzumuje oproti zbytku souboru více espressa a mléčných 

nápojů na bázi espressa jako je latte a cappuccino.  

Latte pije v této generaci téměř 1,7x více spotřebitelů neţ je průměr cílové 

skupiny. Nadprůměrně konzumentů je i v kategorii nápoje mocha, cappuccina i espressa. 

U turecké a překapávané kávy jsou indexy lehce podprůměrné (71,5%; 87,8%). 

Zjištění č. 8: Generace Baby boomers je citlivější na cenu a není ochotna utratit vyšší 

částky za nákup kávy do domácnosti.  

V cenové kategorii od 1 do 100 Kč jsou Baby boomers lehce nad průměrem 

(index 110,6). U vyšších částek od 500 Kč výše se však drţí výrazně pod průměrem celého 

souboru. 
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Graf 23: MML-TGI:  Průměrná útrata za kávu na domácnost měsíčně 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Dle grafu tvoří nejčastěji průměrná útrata za kávu na domácnost za měsíc částku 

mezi 101-300 Kč. Mnoho respondentů není ochotno dávat za tuto poloţku více neţ 500 Kč 

(max. 0,5 %). Generace Y je nadprůměrná v útratě za 501-750 Kč. I kdyţ je v této 

kategorii jen 1,3 % respondentů, je to o 40 % více, neţ je průměr v celém souboru.  

 

Zjištění č. 9: Generace Y je nadprůměrná v návštěvě kaváren i 1x a více týdně.  

Respondenti z generace Y navštívili v posledních 12 měsících o více neţ 11 % 

více nějakou kavárnu, neţ tak učinila průměrně cílová skupina. Výrazně vysokého indexu 

(157,8) dosahuje tato generace u návštěv kaváren víckrát neţ 1x týdně.  
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Graf 24:MML-TGI: Kavárny - Navštívil(a) jste je během posledních 12 měsíců? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Většina dotazovaných návštěvu kavárny v posledních 12 měsících neuskutečnila, 

v průměru se jednalo o více neţ 60 % z cílové skupiny. Nejméně tak do kavárny chodí 

respondenti z generace Baby boomers. Lehce nadprůměrně kavárny navštěvuje generace 

Y, která je o 11,4 % nad průměrem cílové skupiny. V posledním roce navštívilo kavárnu 

více neţ 45 % z této generace.   

 

Graf 25: MML-TGI: Kavárny - Jak často je Vy osobně navštěvujete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 
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Z grafu je patrné, ţe nejčetnější je u cílové skupiny návštěva kaváren 2-3x za měsíc. 

Generace Y je nadprůměrná v návštěvách kaváren více neţ 1x za týden – převyšuje průměr 

CS o více neţ 50 %. Výrazně méně často navštěvuje kavárny generace Baby boomers 

(17,6 %).  

Zjištění č. 10:  Generace Y nejvíce navštěvuje kávové řetězce jako Starbucks, Costa 

Coffee či McCafé.  

Generace Y je nadprůměrná téměř u všech kaváren, které jsou v nabídce. V této 

generaci je 1,6 x více respondentů, kteří navštěvují kavárny Starbucks a berou si 

objednávku s sebou. Vysoký index je i u kaváren Coffee&Co (159,6), McCafé (154,5), 

Costa Coffee (153,9) a Nespresso (150,1), kdy jde převáţně o objednávky s sebou.  

 

Graf26: MML-TGI: Kavárny - Které kavárny navštěvujete? 

Zdroj: Median, MML-TGI, 1. až 4. kvartlál 2017 – CS: pije kávu,  grafika – vlastní tvorba 

Dle grafu je zřejmé, ţe mezi respondenty všech vybraných generací jsou v oblibě 

především místní kavárny a konzumace kávy uvnitř. Tuto moţnost zvolilo více neţ 20 % 

spotřebitelů z kaţdé generace. Lze říci, ţe generace Y je v návštěvách kaváren 
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nadprůměrná, především co se týče kavárenských řetězců. Oblíbený je řetězec McCafé, 

Starbucks i další sítě kaváren. Oproti tomu respondenti z generace Baby boomers 

navštěvují Starbucks o více neţ 60 % méně neţ je průměr cílové skupiny. Vliv na celkové 

procentuální zastoupení mají neuţivatelé, můţe docházet k překryvu jednotlivých 

moţností.  

5.1 Souhrn 

V Generaci Y převládá středoškolské vzdělání s maturitou a oproti cílové skupině 

zahrnuje mnoho respondentů s nízkými příjmy do 8000 Kč. Tato generace pije více 

rozpustné kávy neţ generace Baby boomers a více se v tomto případě shoduje s generací 

X. Nadprůměrně ji konzumuje všude – doma, u přátel/na návštěvě, v práci/ve škole, 

v restauraci i jinde. Patří spíše ke slabším konzumentům mleté/zrnkové kávy, kteří ji pijí 

několikrát do týdne a v porovnání s generací Baby boomers i častěji v práci/ve škole. 

V kategorii speciálních káv má nadprůměrně středních uţivatelů i konzumentů těchto káv 

mimo domov. Podstatným zjištěním je výrazná preference nápojů na bázi espressa 

v porovnání s ostatními generacemi. Ačkoliv nejvíce respondentů utratí měsíčně za kávu 

na domácnost 101 – 300 Kč, nadprůměrný je počet respondentů ochotných utratit i 750-

1000 Kč. Respondenti generace Y jsou častými návštěvníky kaváren a nadprůměrně 

navštěvují i kávové řetězce jako je Starbucks, McCafé či Costa Coffee.  

Generace X dosahuje nejčastěji středoškolského vzdělání bez maturity či 

vyučení. Čisté příjmy této generace bývají oproti generaci Y a Baby boomers vyšší, často 

dosahují 20 000 Kč a více. Tato generace má nadprůměrně více silných uţivatelů instantní 

kávy a je zvyklá tuto kávu pít 2-3x denně. Oproti celé cílové skupině se nachází více 

spotřebitelů v kategorii pití kávy ve škole/v práci, a to i v případě mleté/zrnkové kávy. 

Generace X se v konzumaci mleté kávy více podobá generaci Baby boomers, má téměř 

stejně silných uţivatelů a tuto kávu pije nadprůměrně aţ 4x denně. V kategorii speciálních 

káv vyniká svojí častější konzumací, kterou nadprůměrně uskutečňuje i doma a v práci/ve 

škole. Ačkoliv pije nejčastěji kávu tureckou, nedrţí se v ţádné kategorii nápoje významně 

nad průměrem celého souboru. Za konzumaci kávy za domácnost měsíčně utratí téměř 

polovina respondentů částku 101 – 300 Kč. Patří mezi nadprůměrné návštěvníky kaváren, 

ale svou frekvencí návštěv se od průměru příliš neliší. Stejná skutečnost platí 

i u návštěvnosti jednotlivých kaváren a řetězců.  
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Generace Baby boomers má mezi sebou nadprůměrně více respondentů se 

základním vzděláním a se střední školou s maturitou/vyučením. Více neţ 60 % dosahuje 

příjmu 8 001 aţ 15 000 Kč. V této generaci se nachází vysoké procento lidí, kteří instantní 

kávu nepijí vůbec. U té části generace, která instantní kávu konzumuje, je to nejčastěji 1x 

denně. Baby boomers značně upřednostňují kávu mletou/zrnkovou, kterou pijí nejčastěji 2-

3x denně, převáţně v prostředí domova. Patří k respondentům, kteří minimálně konzumují 

speciální kávy a kávovinové nápoje, jako je Melta, Caro, Vitakáva, nápoje 3v1 a jiné. 

Oproti zbylým dvěma generacím jsou silnými konzumenty turecké kávy. Projevuje se 

u nich větší cenová citlivost, jelikoţ jen minimum respondentů utrácí za kávu měsíčně na 

domácnost více neţ 500 Kč. Obliba v pití kávy doma se projevuje v podprůměrné 

návštěvnosti kaváren. Pouhá třetina dotazovaných z generace Baby boomers navštívila 

v posledních 12 měsících kavárnu.    

  



      

 

51 

 

6 Diskuze  
V rámci výzkumu bylo zmapováno spotřební chování na českém kávovém trhu, 

ze kterého vyplynuly značné rozdíly mezi vybranými generacemi v jejich nákupních 

a spotřebních zvyklostech. Tyto mezigenerační rozdíly můţeme pozorovat v cenové 

citlivosti, preferencích různých druhů kávy i kávových nápojů. Značná diference byla 

zaznamenána i v návštěvnosti kaváren. Obecně lze říci, ţe generace Y a generace Baby 

boomers často stojí na opačné straně škály ve svých spotřebních charakteristikách. 

Generace X se v jistých otázkách přiklání k jedné z výše zmíněných generací, často je to 

generace Y, či zůstává v pomyslném středu. Pokud zhodnotíme i vzdělání jednotlivých 

generací a jejich čistý příjem, dojdeme k závěru, ţe finanční situace ne vţdy nekoreluje 

s výdaji za kávu. Vzdělání je v tomto případě vhodnějším ukazatelem a nelze opomenout 

ani osobní a kulturní vlivy. Dle mého úsudku je však podstatným faktorem ţivotní styl 

a doba, ve které jednotlivé generace vyrostly.  

Současná kavárenská kultura si zakládá na vysoké kvalitě kávových zrn typu 

Arabica a kavárny lákají z velké části právě mladší část populace. Ačkoliv se dle 

provedené analýzy příslušníci Generace Y řadí k častým návštěvníkům kaváren 

a kavárenských řetězců a vynakládá nadprůměrné finanční prostředky za kávu, neznamená 

to, ţe by byli největšími konzumenty kávy mleté/zrnkové. Téměř 70 % spotřebitelů této 

generace totiţ pije kávu rozpustnou. Činí tak pravděpodobně z ekonomického důvodu, 

jelikoţ jejich příjmy se řadí k podprůměrným a instantní kávy vychází často cenově 

příznivěji. 

Kdyţ se podíváme na průzkumy zmiňované v teoretické části, výsledky této 

analýzy se s nimi poměrně dobře ztotoţňují. Dle průzkumu společnosti KPMG z roku 2017 

kupují dvě třetiny domácností kávu instantní, jedná se převáţně o lidi s niţším příjmem. To 

se v rámci této analýzy potvrdilo, jelikoţ generace Y patří k největším konzumentům 

rozpustné kávy a zároveň se v tomto segmentu nachází nadprůměrně spotřebitelů 

s nízkými příjmy. Téměř polovina domácností nakupuje kávu mletou, ta převládá u starší 

generace a u konzumentů z menších měst a vesnic. Starší generace má opravdu 

nadprůměrně silných a středně silných uţivatelů mleté/zrnkové kávy. Bohuţel není v rámci 

studie MML-TGI tato kategorie rozdělena na mletou a zrnkovou kávu zvlášť, tudíţ se nedá 
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z výsledků jednoznačně potvrdit tento výrok. Jelikoţ starší generace (Baby boomers) 

neinvestuje tolik finančních prostředků do nákupu kávy, je u ní konzumace mleté kávy, 

která je výrazně levnější, více neţ pravděpodobná.  

Marketingový výzkum provedený Ústavem marketingu a obchodu Mendelovy 

univerzity v Brně analyzoval chování českých domácností na trhu potravin. Zvyky 

ovlivňují při nákupu 97 % domácností, nejvíce však lidi ve věkové kategorii 36-60 let. 

Tato věková kategorie pokrývá především generaci X a částečně Baby boomers. Obě tyto 

generace jsou dle analýzy nadprůměrné v tom, jak často kávu konzumují. Ať uţ se jedná 

o kávu mletou/zrnkovou (generace Baby boomers) či rozpustnou (generace X), respondenti 

jí konzumují 2-3x denně, coţ naznačuje určitý zvyk, který se odráţí v nákupech této 

komodity. Kdyţ se dostala po Sametové revoluci instantní káva na trh, stala se díky 

absenci lógru a lehké přípravě oblíbená. Mnoho mladších konzumentů jí začalo dávat 

přednost před klasickým „turkem“, tato preference u generace X stále přetrvává. 

Cílem komoditní kávy není poskytnout spotřebiteli speciální chuťový poţitek, ale 

dodávat mu stále stejnou kávu, na kterou je zvyklý. To jsou zákazníkovy schopné 

poskytnout především komoditní kávy k dostání v supermarketech. S pravidelnou 

konzumací rozpustné i mleté/zrnkové kávy generací X v práci souvisí fakt, ţe tato 

generace patří k nejvíc ekonomicky aktivní.  

Po Druhé světové válce nebyla kvalitní zrnková káva příliš k dostání a pila se 

především káva instantní. Z tohoto důvodu pravděpodobně generace Baby boomers 

upřednostňuje mletou/zrnkovou kávu a přípravu českého „turka“ oproti instantním kávám 

a speciálním kávovinovým nápojům. Mnoho kaváren se začalo znovu otevírat aţ na 

počátku 90. let a postupně začaly přibývat i nové. Obnovovala se také kavárenská kultura 

a pití nápojů na bázi espressa. Častější návštěvy kaváren jsou tudíţ typické především pro 

generaci Y. 

Jak uvádí Vysekalová (2011), segmentace nákupního chování je také součástí 

studie Shopper typology a Media Behaviour společnosti Incoma/GFK. Výzkumy 

identifikovaly celkem 7 modelů/typů nákupního chování, které jsou spjaty s celkovým 

ţivotním stylem a psychikou člověka. Podle nákupních preferencí a způsobu rozhodování 

byly modely rozděleny na tradičně orientované a moderně orientované nakupující. 

Generace Y by se dala přirovnat k „Ovlivnitelným“, kteří se při nákupu rozhodují 
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emotivně. Jsou ovlivněni reklamou a vzhledem výrobku. Často nakupují spontánně, rádi 

zkoušejí nové produkty. Převaţuje zde mladší generace, lidé s maturitou nebo 

vysokoškolským vzděláním. Pro generaci Baby boomers by bylo vhodné označení 

„Opatrní konzervativci“. Ti mají racionální přístup a jsou konzervativní. Nenakupují 

spontánně. Nenechají se ovlivnit reklamou. Nedůvěřují ani cenám. Spíše se rozhodují 

podle předešlých zkušeností. Jde většinou o starší lidi, muţe, lidi s niţším vzděláním 

a niţšími příjmy. Pro generaci X se nabízí typologie „Nároční“, kteří kladou velké nároky 

na kvalitu, modernost a vybavenost nákupního místa, s velkým důrazem na komfort 

a doprovodné sluţby. Jedná se o mladší lidi, s maturitou nebo vysokoškolským vzděláním, 

s vyššími příjmy. Na základě těchto charakteristik a provedené analýzy to však nelze 

s přesností určit.  

Mnoho autorů (Bártová aj.) dělí nákupní chováni na „pravé a „návykové“, podle 

toho, jak moc našemu nákupu předchází zjišťování informací u produktu. Jelikoţ se 

v případě kávy jedná o spotřební zboţí, do kterého příliš neinvestujeme, jedná se převáţně 

o chování návykové. Při tomto chování jednáme zjednodušeně a jsme ovlivněni 

předchozími zkušenostmi.   

V problematice spotřebního chování spojeného s kávou bych ráda zdůraznila 

význam zejména kulturních a osobních faktorů. Jak uvádí Koudelka (2010), kulturní 

sklony se často převádějí z generace na generaci, a proto mají velkou míru setrvačnosti 

v působení na spotřební chování. To je moţné pozorovat na rozdílech mezi těmito 

generacemi, jelikoţ generace X má určité prvky spotřebního chování stejné jako generace 

Baby boomers a generace Y. Po sobě následující generace tudíţ mají jisté společné 

kulturní sklony, kterými jsou ovlivněny. To vysvětluje větší rozdíly v preferencích od sebe 

vzdálenějších generací.  

Důleţitým faktorem je dle Kotlera (2007) také věk a stádium ţivotního cyklu, 

jelikoţ se preference potravin a dalších spotřebních výrobků odvíjí od ţivotní fáze, ve které 

se jedinec nachází. V kaţdé z těchto ţivotních fází můţe být naší prioritou vkládání financí 

do rozdílných oblastí. Generace Y se částečně skládá ze studentů, jejichţ příjem obvykle 

není příliš vysoký. Přesto jsou návštěvy kaváren touto generací vyšší, jelikoţ jejich 

prioritou nemusí být v niţším věku bydlení či zabezpečení rodiny. Stejně tak pro generaci 

Baby boomers je nejvíce praktické a ekonomické pití mleté/zrnkové kávy doma, a z toho 
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plynoucí úspora finančních prostředků.  

V rámci studie MML-TGI bohuţel není vţdy dost široký výběr odpovědí v rámci 

daných otázek. Např. u druhu nápojů je uvedená „turecká“ káva, kterou je nepochybně 

myšlen český způsob přípravy kávy zalitím namleté kávy horkou vodou. O tureckou kávu 

v pravém slova smyslu se však vůbec nejedná. Zcela ve výběru odpovědí chybí káva 

filtrovaná, která je v současné době na vzestupu, jak v kavárnách, tak při přípravě doma. Je 

však pravděpodobné, ţe filtrovaná káva spadá pod kategorii káv překapávaných. Popularita 

druhů filtrované kávy jako je Aeropress či French press však nebyla v roce 2017, kdy byla 

tato data sesbírána, tak vysoká, jako je tomu dnes. Proto se tato obliba projeví 

pravděpodobně aţ v nadcházejícím časovém horizontu. Vliv na rozšíření alternativní 

přípravy kávy bude mít i klesající cena pomůcek na jejich přípravu.  

Drobné nedostatky ve struktuře dotazníku či výběru odpovědí jsou nevýhodou 

sekundárních dat. MML-TGI jsou však schopny poskytnout spolehlivé výsledky díky 

vysokému počtu respondentů. V budoucím zkoumání by se tato data dala doplnit např. 

kvalitativními osobními rozhovory či pozorováním, které by umoţnily hlubší pochopení 

dané problematiky.  
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Závěr 
Tato bakalářská práce se zabývala problematikou kávové kultury a spotřebního 

chování v České republice. V teoretické části byl dle dostupných pramenů, literatury 

a odborných článků zprostředkován teoretický rámec celé práce. V první kapitole byl 

popsán kávový trh spolu se stručnou historií kávy. Druhá kapitola teoretické části 

zahrnovala spotřební a kávovou kulturu. Ve třetí kapitole byly vyloţeny klíčové pojmy 

spotřebního chování a kultury, včetně faktorů ovlivňujících nákupní chování či modelů 

spotřebního chování. Byla shledána velká vzájemná provázanost všech působících faktorů 

v kontextu spotřeby kávy.  

Praktická část se věnovala kvantitativnímu výzkumu a následné analýze 

získaných materiálů s cílem zmapovat chování spotřebitelů v České republice ve vztahu ke 

kávě a kávové kultuře. V analytické části bylo vyuţito sekundárních dat nejrozsáhlejšího 

výzkumu spotřebního chování, mediální konzumace a ţivotního stylu v České republice, 

MML-TGI. V rámci cílové skupiny konzumentů kávy byly v analýze porovnávány tři 

generace. Analýza byla provedena v tabulkových souborech za pomoci barevných škál pro 

jednodušší vyhodnocení pozorovaných hodnot a indexů. 

V rámci analýzy bylo prezentováno 10 hlavních zjištění, týkajících se konzumace 

rozpustné kávy, mleté/zrnkové, speciálních káv a kávovinových nápojů, pití kávy, nákupu 

kávy na domácnost a návštěvy kaváren.  Mezi podstatné poznatky patří podprůměrná 

konzumace rozpustné kávy, speciálních káv a kávovinových nápojů generací Baby 

boomers, která upřednostňuje mletou/zrnkovou kávu v prostředí domova. Tato generace 

také výrazně vyniká v pití turecké kávy. Generace X má silné uţivatele rozpustné kávy, 

kteří ji rádi konzumují 2x-3x denně, pijí ji častěji v práci/ve škole neţ zbytek souboru. 

Bezkofeinovou kávu konzumuje nadprůměrně generace Y, celkově však není v oblibě 

dotazovaných. Respondenti této generace pijí také nadprůměrně více espressa a mléčných 

nápojů na bázi espressa jako je latte a cappuccino. U nákupů kávy na domácnost se 

projevila u generace Baby boomers větší cenová citlivost, jelikoţ jen minimum 

respondentů je ochotno utratit za kávu měsíčně na domácnost více neţ 500 Kč.  Generace 

X i Y se dle analýzy řadí k nadprůměrným návštěvníkům kaváren, mladší generace Y je 

navštěvuje nadprůměrně často 1x týdně a více. Nejmladší generace nejvíce vyuţívá 
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kavárenských řetězců jako je Starbucks, Costa Coffee či McCafé. 

Výzkum přinesl podnětné poznatky o preferencích spotřebitelů kávy, ze kterých 

vyplynuly značné rozdíly mezi vybranými generacemi v jejich nákupních a spotřebních 

zvyklostech. Tyto mezigenerační rozdíly byly pozorovány v cenové citlivosti, preferencích 

různých druhů kávy i kávových nápojů. Značná diference byla zaznamenána 

i v návštěvnosti kaváren. Obecně lze říci, ţe generace Y a generace Baby boomers často 

stojí na opačné straně škály ve svých spotřebních charakteristikách. Generace X se 

v jistých otázkách přiklání k jedné z výše zmíněných generací, často je to generace Y, či 

zůstává v pomyslném středu. Výše uvedená zjištění přispěla k naplnění výzkumného cíle.  

V závěru analýzy byly shrnuty charakteristiky jednotlivých generací. V následné 

diskuzi byly uvedeny doplňující souvislosti a zdůraznění významu kulturních a osobních 

faktorů. V budoucím zkoumání by bylo moţné data doplnit např. kvalitativními osobními 

rozhovory či pozorováním, které by umoţnily hlubší pochopení dané problematiky.  

Summary  

This bachelor thesis dealt with the issue of coffee culture and consumer behaviour in the 

Czech Republic. In practical part, according to available sources, literature and scientific 

articles and studies, the theoretical framework of the whole study was mediated In the first 

chapter coffee and its brief history, the coffee market itself and important coffee producers 

and consumers were described. The second chapter of the theoretical part included 

consumer culture  and coffee culture in the Czech Republic and abroad. The third  chapter 

of the theoretical part defined consumer behaviour and consumers´ behaviour models, 

factors influencing buying behaviour of consumers, purchasing decision process and 

typology of consumers. There was a great interdependence of all the factors involved in the 

context of coffee consumption. 

The practical part is devoted to quantitative research and subsequent analysis of 

acquired materials in order to map the behavior of consumers in the Czech Republic in 

relation to coffee and coffee culture. In the analytical part, secondary data of the most 

extensive research of consumer behaviour, media consumption and lifestyle in the Czech 

Republic, MML-TGI was used. Within the target group of coffee consumers, three 

generations were compared in the analysis. The analysis was performed in tabular files 
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using color scales for easier evaluation of observed values and indices. 

In the analysis, there were 10 main findings on the consumption of soluble coffee, 

ground / bean coffee,, special coffees and coffee-based drinks, as well as drinking coffee, 

buying coffee for home and drinking coffee in cafes . Essential finding is the under-

consumption of soluble coffee, special coffees, and coffee-based drinks with the generation 

of the Baby Boom. They prefer drinking ground / bean coffee at home. This generation 

also excels in drinking so called Turkish coffee. In Generation X there are strong users of 

soluble coffee, who like drinking  it twice a day, more often at work / school . Generation 

Y consumes decaffeinated coffee above-average,   but generally this kind is not favourite 

one with the other interviewees. Respondents of this generation Y also drink more espresso 

and espresso-based milk drinks such as latte and cappuccino. For household coffee 

purchases, Baby Boomers  cosiderate carefully prices , as only a few respondents want to 

spend more than 500 CZK on coffee per month for their households. According to the 

analysis, X and Y generations drink coffee  above-average in cafés, when  younger Y 

generation goes there above average, once a week and more. The youngest generation most 

prefers coffee chains like Starbucks, Costa Coffee or McCafe. 

The research has brought inspiring insights into the preferences of coffee 

consumers, which have resulted in significant differences among selected generations in 

their purchasing and consumption habits. These intergenerational differences were 

observed in price sensitivity, preferences of different types of coffee and coffee-based 

drinks. Significant differences were also seen in drinking coffee in cafes. Generally, 

Generation Y and the generation of Baby Boomers often stand on the opposite sides of the 

scale in their consumption habits. Generation X tends to stand close to one of the 

aforementioned generations in some issues, however, they are often closer to Y generation 

or remain somewehere in the middle. The above findings contributed to the achievement of 

the research objective.  

At the end of the analysis, the characteristics of each generation were 

summerized. In the subsequent discussion, there were additional links and emphasis on the 

importance of cultural and personal factors. In future research, the data could be 

supplemented , for example, with qualitative personal interviews or observations which 

could  allow  deeper insight into this issue.  
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Příloha č. 1: Definice pojmů studie MML-TGI dle metodické 

příručky agentury Median 

Typologie podle životního stylu respondenta 

MODERNÍ 
 mladí lidé ve věku nejčastěji mezi 15 a 25 lety 

 jsou z velké části svobodní a ţijí často ještě s rodiči  

 většina z nich studuje a mají tak spíše niţší příjmy 

 ţivot si rozhodně umí uţít, milují společnost, navazování nových kontaktů, akci 

a rychlý ţivot 

 jsou otevření, ale zároveň umějí i naslouchat, jsou pro ně důleţité vztahy, jejich 

chování je ale více citlivé, mohou být také méně průbojní  

 rádi si uţívají volný čas s přáteli, v současné době jej preferují před časem 

stráveným s rodinou  

NEZÁVISLÍ 

 lidé mladšího a mladšího středního věku do 35 let  

 častěji ţijí sami – bez partnera, trvalý vztah s jedním partnerem pro ně není 

prioritou  

 neudrţují těsné vztahy s rodinou, spíše se scházejí s přáteli a kamarády 

 manţelství povaţují spíše za přeţitek a nepřipisují velkou váţnost závazným 

partnerským vztahům, vyhovuje jim volnost 

 netouţí po kariéře, práce pro ně rozhodně není ţivotním cílem, častěji mění 

zaměstnání  

 
AKČNÍ 

 lidé mladšího a mladšího středního věku 

 častěji vystudovali maturitní obor 

 od běţné populace se odlišují svým pestrým a aktivním ţivotem 

 jsou velice společenští, bez váhání se seznamují s novými lidmi a bez větších obtíţí 

si zvykají v novém prostředí, vyhledávají změny 

 mají rádi kvalitu, za kterou si neváhají připlatit 

 v ţivotě jsou celkově spokojeni: spokojenost projevují jak v soukromém tak 

pracovním ţivotě  



   

 

  

 
VZDĚLANÍ 

 vzdělaní lidé (často s vysokoškolským diplomem) častěji mladšího a mladšího 

středního věku 

 dosahují vyšších příjmů a mají také vyšší socioekonomický status  

 mezi jejich povahové rysy se řadí samostatnost a rozhodnost 

 nečiní jim problém prosadit svůj názor a rádi zkouší vlastní postupy 

 v zaměstnání tak obsazují častěji vedoucí pozice, více ve sférách, kde pracují 

„hlavou“, jejich práce je pro ně důleţitá  

 
PRORODINNÍ 

 tito lidé jsou nejčastěji věku mezi 30 a 45 lety 

 převáţná většina z nich ţije v manţelském svazku 

 vystudovali často střední školu  

 častěji se jedná o jedince s průměrným aţ podprůměrným socioekonomickým 

statusem 

 snaţí se nakupovat rozumně a racionálně, orientují se spíše na praktičnost a niţší 

cenu  

 osobní ţivot je pro ně důleţitější neţ ţivot pracovní, ale i přesto svoji práci 

vykonávají zodpovědně 

 mezi jejich důleţité charakteristiky patří silná orientace na rodinu  

 
KONZUMNÍ 

 lidé většinou staršího středního věku 

 dosahují spíše niţšího vzdělání 

 jejich socioekonomický status je také spíše niţší 

 při rozhodování dají více na své smysly a intuici neţ na rozum 

 jsou více ovlivnitelní reklamou a při nakupování jí snadno podléhají 

 jsou méně tolerantní k odlišným názorům druhých lidí 

 v oblasti financí jsou občas lehkomyslní, někteří připouští, ţe si půjčují peníze, aniţ 

by jim to činilo starosti 

 
INFORMOVANÍ 

 lidé starší 50 let, jejichţ socioekonomický status je častěji průměrný aţ 



   

 

  

nadprůměrný  

 v práci jsou svědomití a zodpovědní, mají smysl pro povinnost, manuální práce je 

těší 

 často jsou nároční na sebe i druhé, postarat se o rodinu si kladou jako ţivotní cíl 

 v ţivotě se chovají rozváţně, na věcech je zajímá jejich skutečná uţitná hodnota 

 aktivně si uţívají svůj volný čas  

 
USEDLÍ 

 v tomto segmentu se nacházejí lidé starší padesáti let  

 mají niţší (často pouze základní) vzdělání 

 jsou spíše zdrţenliví a společnost více lidí nevyhledávají 

 příliš se nesnaţí o prosazení vlastního názoru 

 jejich názory i spotřební chování je spíše konzervativní, změny a novinky 

nevyhledávají, při nakupování se nenechají ovlivnit reklamou 

 snaţí se neutrácet, kvalitní a draţší zboţí si nemohou dovolit 

 ţijí jiţ většinou sami nebo s partnerem  

 

Segmentace podle životní role 

Praktická segmentace odráţející reálnou podobu lidí a reflektující jejich status a potřeby. 

V kaţdém stadiu ţivota se člověk nachází v různých rolích. Tyto role definují, v jaké 

společnosti se bude jedinec pohybovat, jakou nese zodpovědnost, jaká je jeho ekonomická 

aktivita, jaké potřeby mu pro ţivot vznikají. S postupem času se jeho role proměňují, 

a proměna má vliv na jeho uvaţování a chování, na vytyčení ţivotních priorit, na jeho 

postoje ke společnosti, sobě i rodině a jeho postoji k práci. Kaţdá nová role s sebou nese 

i proměnu potřeb, změnu nároků na produkty, sluţby, kulturu, společenské aktivity 

a trávení volného času. 

Čím diferencuje: 

 věkem, který s sebou nese ţivotní zkušenosti 

 ekonomickou aktivitou, která podstatně určuje moţnosti uspokojování potřeb 

 pozicí v rodině, která definuje širší zapojení jedince, zvýšenou zodpovědnost 

a nároky na spotřebu 

 vztahem k dětem, který předurčuje trávení volného času a prostoru pro sebe¨ 



   

 

  

 

Studenti 

Pohlaví:  muţi i ţeny 

Věk:  mladí (15 - 29 let)  

Vzdělání: zatím spíše niţší  

Práce:  studenti 

Rodina: svobodní, bezdětní, ţijí u rodičů 

 

Náš příběh – Studenti: 

Jsme otevření a společenští. Uţíváme si ţivota a zábavy, nevadí nám být středem 

pozornosti a často si nebereme servítky a říkáme to, co si myslíme. 

Ve svém věku jsme flexibilní a nemáme problém se přizpůsobovat změnám. Rádi 

zkoušíme něco nového. Ţivot je pro nás jeden velký experiment. 

Při nákupu se příliš neřídíme rozumem, ale zkrátka si kupujeme, co se nám líbí.  Líbí se 

nám, kdyţ zboţí pěkně vypadá a tak se občas necháme ovlivnit pěkným obalem. 

Záleţí nám na tom, jak vypadáme a tak se o svůj vzhled náleţitě staráme. I kdyţ ještě 

nevyděláváme, nějaké ty finance na maličkosti, díky kterým vypadáme originálně a někdy 

i výstředně, vţdy dáme nějak dohromady.  V šatníku máme opravdu dost kousků a naše 

kosmetika zabírá pěkný prostor v koupelně. 

Jelikoţ ještě nemáme stálý příjem, a nemůţeme si tak dovolit klást důraz na kvalitu zboţí, 

potěší nás nákup i drobností, který je často spontánní, aniţ bychom je právě nutně 

potřebovali.  Oblečení kupujeme rádi (a za přispění rodičů i kvalitní), ale nákup potravin? 

Jedna velká nuda! Moc neřešíme co je zdravé či nezdravé a tak se nebráníme ani 

sladkostem a rychlému občerstvení. 

Ještě nás tolik netíţí pocit zodpovědnosti. Například ve finanční oblasti necháváme 

důleţitá rozhodnutí spíše na rodičích, se kterými stále bydlíme. Co se týče našich vlastních 

peněz, to uţ je jiná kapitola.  To si nákupy umíme uţít. 

I přesto, ţe se zdá, ţe ţivot je pro nás jedna velká jízda, jsou pro nás v současné době 



   

 

  

důleţitá také naše studia a jejich dokončení. Ať se nám to líbí nebo ne, přípravě do školy 

se musíme věnovat i ve svém volném čase. Předpokládáme, ţe mít dobré vzdělání je jeden 

z pilířů jak se stát v budoucnu úspěšnými.  

Uţíváme si bezstarostného ţivota, který je plný zábavy s přáteli, se kterými trávíme 

většinu volného času. Občas nás napadne udělat něco bláznivého. S kamarády jsme 

v kontaktu rozhodně raději neţ s rodinou. Doma nás čekají domácí práce a ty jsou pro nás 

stále velká otrava. To si raději dáme sluchátka na uši a posloucháme hudbu nebo zmizíme 

do kina. 

Láká nás cestování, zejména po zahraničních zemích. Nebráníme se cestování na vlastní 

pěst a třeba jen s batohem na zádech. Chceme poznávat nové lidi i místa a zaţít 

dobrodruţství. Hlavně nezůstávat doma a nejlépe ani na Slovensku.  

Uţ si neumíme představit náš ţivot bez moderní techniky, na internetu jsme jako doma. 

Bez mobilní komunikace nemůţeme existovat. A ţe lidé dříve fungovali bez sociálních 

sítí? To uţ vůbec nechápeme. 

 

Nezávislí mladí 

Pohlaví:  muţi i ţeny (mírně více) 

Věk:  20 - 29 let  

Vzdělání: maturita 

Práce:  zaměstnanci 

Rodina: svobodní, bezdětní, ţijí sami, v páru nebo u rodičů 

Náš příběh – Nezávislí mladí: 

Jelikoţ jsme svobodní a ještě nemáme děti, máme moţnost si uţívat naší nezávislosti. 

Větší ţivotní změny nás teprve čekají, ale jsme flexibilní, neobáváme se jich.  Naopak 

máme rádi, kdyţ se něco děje.  

Vykročili jsme uţ do pracovního života, a tak disponujeme finančními prostředky, které si 

umíme náleţitě uţít. Můţeme si dovolit sledovat kvalitu zboţí a podle toho se při 

nakupování rozhodovat.  

V práci se snaţíme být rozhodní a samostatní. Záleţí nám na tom, stát se úspěšnými. 



   

 

  

Chystáme se něco dokázat a vybudovat si kariéru. Ale klidně si dovedeme představit, ţe 

místo po nějaké době změníme. Jsou pro nás důleţité materiální hodnoty, chceme mít auto, 

jezdit na pěknou dovolenou a mít pěkné věci.  

Vyuţíváme moderní technologie, internet je samozřejmou součástí našeho kaţdodenního 

ţivota. Vyţíváme ho i na nákupy. Na sociálních sítích jsme jako ryba ve vodě. 

A moderními přístroji chceme mít také vybavenou domácnost. 

Rádi se líbíme a tak sledujeme co je momentálně in. Oblečení, které vyhledáváme, by 

mělo být kvalitní, moderní a značkové. Za kvalitu jsme ochotni si připlatit. Chceme 

vypadat atraktivně a originálně, ale zároveň naše zaměstnání častěji vyţaduje, abychom 

byli spíše elegantní a seriózní. Dobrou kondici si udrţujeme sportem a cvičením. 

Nechce se nám trávit čas doma, na to budeme mít čas v pozdějším věku. Starosti 

o domácnost a domácí práce pro nás nejsou prioritou, pokud potřebujeme něco opravit, 

sami se do toho příliš nehrneme.  A místo vaření doma si rádi zajdeme do restaurace.  Také 

tušíme, ţe současné bydlení pro nás za pár let nebude dostačující.  Nebojíme se ale příliš 

půjček a úvěrů, v dnešní době to prostě jinak nejde, a tak si s tím zatím nelámeme hlavu. 

Máme rádi společenský ţivot. Volný čas trávíme s přáteli, navštěvujeme různé akce, 

seznamujeme se s novými lidmi. Rádi zajdeme do hospody, abychom probrali naše 

kaţdodenní starosti. Uţíváme si ţivota a chceme zaţívat legraci a zábavu. Plníme si sny 

a skrytá přání. Momentálně ţijeme pro to, abychom se bavili. Doma umíme ale také 

lenošit, třeba u pěkného filmu nebo posloucháme hudbu. 

 

Singles 

Pohlaví:  muţi a ţeny 

Věk:  30 - 59 let, většina 30 - 39 let  

Vzdělání: mix 

Práce:  zaměstnanci, podnikatelé i nezaměstnaní 

Rodina: bez dětí, ţijí sami, někteří ještě u rodičů 

 

 



   

 

  

Náš příběh – Singles: 

Jsme lidé v nejlepších letech a nechceme se moc vázat. Jak v rámci rodinných vztahů, tak 

ani v těch partnerských. Rádi trávíme čas s přáteli nějakou zábavou. Samoty se nebojíme 

a nevadí nám trávit volno klidně i jen díváním na televizi.  

V práci trávíme hodně času, je pro nás důleţitá. Někdy i na úkor osobního ţivota.  

Protoţe nemáme rodinu, nemáme moc důvodů se o sebe bát. Zkoušíme nové věci a jsme 

neohroţení. Ale nedá se říct, ţe bychom s naším ţivotem byli stoprocentně spokojení.  

Zajímáme se o novinky, experimentujeme. Rádi vyzkoušíme nové produkty a značky. 

Jsme otevření alternativním ţivotním stylům, někteří z nás jsou vegetariáni, nebo zapálení 

ekologové, jiné baví exotika. 

Kvůli práci musíme chodit dobře oblečeni, ale jinak nám sedí mladistvý styl oblečení. 

Co se týká financí, neděláme si příliš starostí o budoucnost, bez problémů si vezmeme 

půjčku. Víme, ţe peníze nejsou v ţivotě to nejdůleţitější. 

I kdyţ si do bytu rádi koupíme něco nového, abychom ho trochu vylepšili, nijak to 

nepřeháníme. Stejně doma hlavně jen přespáváme, a tak prostě není vţdy uklizeno. Péče 

o domácnost ani vaření není naše silná stránka. To radši zajdeme posedět a popít s přáteli. 

Alkohol nám chutná a bez problémů si za něj připlatíme.  Přiznáváme, ţe zdravá strava 

můţe být dobrá. Postarat se o sebe musíme ale sami, takţe nepohrdneme ani rychlým 

občerstvením.  Pokud se přemůţeme a vyrazíme na nákup, nechybí nám v košíku hotová 

jídla. 

Na dovolenou vyrazíme třeba na vlastní pěst, spíš mimo civilizaci. 

Máme rádi moderní věci a vyuţíváme moderní technologie. 

 

Mladí rodiče 

Pohlaví:  muţi i ţeny 

Věk:  30 - 49 let, většina 30 - 39 let  

Vzdělání: středoškolské 

Práce:  pracující, pětina ţen na mateřské 



   

 

  

Rodina:  manţelé, partneři s mladšími dětmi 

Náš příběh – Mladí rodiče: 

Vstoupili jsme do manţelství nebo ţijeme v páru a naším hlavním posláním je mít děti, 

vychovávat je a rozvíjet naše kořeny dál.  Rodinu jsme chtěli a tuto fázi ţivota 

podstupujeme rádi a dobrovolně. Radovánky a volnost z doby, kdy jsme je ještě neměli, 

jsme vyměnili za trochu více usedlosti a starostí. Děti jsou naše všechno a tomu se výrazně 

přizpůsobil náš ţivotní styl. 

Stranou šli i naši kamarádi, na které prostě nezbývá čas. V této fázi ţivota nás v hospodě 

a na večírcích najdete málokdy. 

Máme plné ruce práce, najednou je nás v rodině více a navíc jsou na nás naši 

nejmilovanější závislí.  

Naše hodnoty se s příchodem dětí podstatně mění. Ne my ale ony jsou na prvním místě. 

Rodina a láska je to, co chceme co nejpečlivěji střeţit. Ani zdraví a spokojenost v ţivotě 

pro nás nejsou prázdná slova. 

Rodinu a výchovu vůbec bereme velmi váţně. Odsuzujeme volné a frivolní vztahy. Záleţí 

nám na kvalitě vzdělání dětí. Od partnera čekáme podporu a nasazení v péči o děti. 

Pracovní ambice nás ještě neopustily a řada z nás i nadále pracuje na sobě a svém 

prosazení v práci. Díky dětem si ale také víc uvědomujeme, ţe je občas potřebné být 

uţitečný druhým.  

Přejeme si mít především štěstí a uţ kvůli dětem se snaţíme, abychom byli zabezpečená 

rodina. Vnímáme jako důleţité mít peníze. Uvědomujeme si potřebu některých věcí, a tak 

asi nejvíce ze všech segmentů touţíme právě teď po dobrém bydlení či autě. Přejeme si 

jisté a dobře placené zaměstnání. Z dluhů máme trochu respekt. 

Máme spíše hlouběji do kapsy a tak hodně šetříme. Rádi nakupujeme ve slevě a lákají nás 

výhodné nabídky. Šetříme i s energiemi a vodou. Nejsme laxní k našemu prostředí 

a snaţíme se recyklovat.  

Móda nás zajímá, ale nepřeháníme to. Od módních výstřelků jsme se přesunuli 

k praktickému a vkusnému oblečení. 

Věnujeme se ale hodně péči o domov, je to pro nás nejdůležitější místo pro život. 

A kromě zařizování si domov i rádi uklízíme a celkově o něj dost pečujeme. Kuchyň je pro 



   

 

  

nás nejdůleţitější místnost, hodně vaříme a snaţíme se jíst zdravě. 

Máme pozitivní vztah k technice a tak není divu, ţe se v našem volném čase objevují 

i chvilky strávené u počítače a na internetu. Online svět bereme přirozeně jako součást 

ţivota. 

 

Zralí rodiče 

Pohlaví:  muţi i ţeny 

Věk:  30 - 49 let, většina 40 - 49 let 

Vzdělání: středoškolské 

Práce:  zaměstnanci 

Rodina: manţelé, čtvrtina rozvedených, starší děti 

 

Náš příběh – Zralí rodiče: 

Máme starší děti, které se stávají postupně samostatnými a na nás méně závislými. Stále 

neseme tíhu ţivitelů, a samozřejmě máme maximální zodpovědnost za dobré prospívání 

rodiny. Na rozdíl od mladších rodičů se můţeme – alespoň trochu - rozhlíţet po svém okolí 

a věnovat se i jiným věcem, neţ dětem. Společenský ţivot se ale pro nás koncentruje 

hlavně na kontakt s přáteli, které jsme dřív trochu zanedbávali. 

Něco jsme proţili a nasbírali řadu zkušeností. Pojem celoţivotní moudrost uţ nám říká 

i něco jiného neţ jen vzorečky z matematiky. Dostatek ţivotních zkušeností nám dává větší 

sílu prosazovat naše názory a potřeby. Jsme vyrovnaní a chceme udrţovat dobré vztahy 

s okolím. Také umíme přiloţit nezištně ruku k dílu a přispět dobré věci. Umíme ocenit, 

kdyţ si nás lidé váţí.  A kdo by nechtěl být oblíbený? Jsme uţ dlouho ve vztahu a tak 

nabývá na významu, jak se nám daří být spokojení v intimním a partnerském ţivotě. Občas 

sklouzáváme k momentům vyhoření a někteří z nás jiţ neshody vyřešili radikálně 

odloučením nebo rozvodem. Dlouhé roky péče o druhé nám vzalo energii a plíţivě 

vnímáme, ţe máme deficity právě v péči o sebe. Snaţíme se realizovat své sny v kariéře, 

ale uţ s menším nasazením, jak tomu bylo ještě před narozením dětí. 

Pro zajištění šťastného a spokojeného ţivota blízkých děláme maximum. I proto chceme 



   

 

  

stabilizovat naše finanční zázemí a touţíme po zvýšení ţivotní úrovně. Chceme mít dobrá 

auta, vyřešenou bytovou situaci a jezdit na pěkné dovolené, ať uţ doma či do zahraničí, ale 

hlavně s rodinou.  V přístupu k penězům máme trochu konzervativnější přístup, snaţíme 

se šetřit, chceme se vyvarovat dluhům a důvěřujeme hlavně velkým bankám. 

Co se týká nás samotných, ještě stále ale sebe upozaďujeme na úkor rodiny. V umění 

odpočívat máme také rezervy. Ale uvědomujeme si, ţe je důleţité být fit a začíná nás 

zajímat zdraví. A protoţe stárneme, z aktivních sportovců se postupně přesouváme 

k pasivním pozorovatelům. 

Hodně času nám zabírá péče o domov, věnujeme se úklidu, nákupům a vaření. Děti jsou 

větší a hladovější. Nakupujeme hodně, ale snaţíme se při tom také něco ušetřit, to se 

inspirujeme, kde se dá.  Snaţíme se také jíst zdravě, pro rodinu a děti vyvařujeme. Občas 

se věnujeme zahrádkaření, kutilství nebo ručním pracím. 

Váţíme si kvalitních výrobků. Techniku bereme za uţitečného pomocníka a pro některé 

z nás je to i koníček.  

Upravený vzhled a kvalita oblečení jsou pro nás víc neţ módní výstřelky. A dobrou 

a čistou obuv bereme jako základ. 

 

Prázdné hnízdo 

Pohlaví:  muţi i ţeny (mírně více) 

Věk:  50 - 69 let, většina 50 – 59 let 

Vzdělání: mix 

Práce:  většina stále ekonomicky aktivní 

Rodina: manţelé, partneři, často rozvedení či ovdovělí 

 

 

Náš příběh – Prázdné hnízdo: 

Náš přístup k ţivotu je jiţ klidnější a také opatrnější, vyhledáváme jistotu a pohodlí. To 

platí jak o našem osobním, tak profesním ţivotě.  



   

 

  

Vyhýbáme se riskantním situacím a jsme zastánci tradičních hodnot a zvyků. Snaţíme se 

být uţiteční a milí k lidem, neboť vztahy ve společnosti se obecně zhoršují. 

Děti s námi uţ nebydlí, ale stále jsou pro nás to nejdůleţitější. Chceme být s našimi 

nejbliţšími, jak jen to jde.  

Práce je pro nás stále důleţitá a jsme v ní víceméně spokojeni. Oceňujeme právě jistotu 

pracovního poměru a zaměstnání jiţ neplánujeme měnit. Jsme zodpovědní. 

Jelikoţ své zaměstnání jiţ zvládáme s přehledem, realizujeme se především v naší 

domácnosti. Naše rodina a domácnost jsou naším hlavním koníčkem. Těší nás, kdyţ jsme 

soběstační, především co se týče zvelebování a oprav v domácnosti, ale také například 

v pěstování vlastní ovoce a zeleniny.  

Jsme opatrní, co se týče financí, snaţíme se vyvarovat dluhů a důvěřujeme pouze 

osvědčeným finančním institucím. 

Domov je pro nás místo, kde rádi trávíme volný čas (a někdy i dovolenou) a proto to 

chceme mít doma hezké. Vlastně jsme s naším bydlením spokojení. Jsme zruční, a tak 

spoustu věci v domácnosti zvládneme sami. Byli jsme doma vedeni, abychom si sami byli 

schopni udělat hodně věcí. Zahrádkaření nám dělá radost. 

Péče o zevnějšek uţ pro nás není takovou prioritou jako kdysi, vyhovuje nám skromný 

nenápadný styl, jen ţádné moderní výstřelky. Našimi prioritami jsou nízká cena 

a praktičnost, značkové oblečení nás neoslovuje. Nejradši máme klasiku a stačí nám 

vlastně jen pár kousků oblečení. 

Kdyţ nakupujeme, zajímá nás hlavně uţitná hodnota zboţí a druh zboţí, značka je pro nás 

i u ostatních výrobků druhořadá. Na nákup vyráţíme se seznamem v ruce. V jídle nejsme 

vybíraví, vaříme typickou domácí kuchyni. Konzumujeme vlastní ovoce a zeleninu. 

Moderní technologie uţ nejsou pro nás, s počítačem a internetem příliš „nevycházíme“. 

Někdy máme trochu obavy o vývoj dnešní společnosti. Zdá se nám, ţe morálka upadá 

a vztahy jsou příliš uvolněné a rok od roku se zhoršují. 

 

SILVER AGE 

Pohlaví:  muţi i ţeny 



   

 

  

Věk:  nad 50 let, většina 60 - 69 let 

Vzdělání: spíše niţší 

Práce:  v důchodu 

Rodina: manţelé, část jiţ sama 

 

Náš příběh – SILVER AGE: 

V průběhu let jsme přešli do důchodového reţimu. Aktivně pracuje uţ jen desetina z nás. 

Tato změna nám dopřála nové moţnosti. Máme najednou více času, který věnujeme sami 

sobě, ale i péči o nové rodinné přírůstky. Zbývá nám ještě dost sil, a protoţe se umíme 

v celkové spotřebě uskromnit, můţeme si dopřát jinde. Nebo rozmazlovat vnoučata. 

Jsme čím dál tím víc konzervativnější a po nějaké dominanci uţ netouţíme. Vyznáváme 

celoţivotní moudro a můţeme si dovolit být častěji přímočaří a ve svém projevu k okolí 

i upřímnější.  Nejdůleţitější je pro nás rodina a samozřejmě dobré zdraví. Svému lékaři 

plně důvěřujeme. 

Přestali jsme se honit za technickými novinkami, nakonec v tomto směru nám mírně ujíţdí 

vlak. Jsme generací, která se narodila v „jiné“ době. V tomto směru jsou pro nás referenční 

skupinou naše děti a někdy uţ i vnoučata. Ať se jiţ jedná o nákup mobilu či nastavení 

připojení. A také nás s novinkami učí pracovat.  

S penězi umíme vyjít. Chceme mít finanční jistotu a odmítáme dluhy a půjčky. 

Více času věnujeme návratu ke koníčkům. Pro většinu z nás to znamená pobyt na 

zahrádce a vylepšování vlastního domova. Nejde ale o velké investice, je to kaţdodenní 

zábava a radost. Míváme vybavenou dílnu.  My, co máme moţnost se věnovat zahrádce, si 

pěstujeme zeleninu do kuchyně.  Na fyzickou práci jsme zvyklí a jsme rádi, ţe nám na ni 

stačí ještě síly.  

Vyznáváme tradice, a je nám blízká lidová kultura a zvyky. Dáváme přednost domácím 

výrobkům a surovinám, věříme lokálním potravinám. V jídle nejsme vybíraví. Spíše 

střídmí a snaţíme se i na jídle šetřit. Pokud vaříme, pak spíš klasickou kuchyni. Pijeme 

obyčejnou vodu, klidně i kohoutkovou. Kuchyň vnímáme jako hlavní místo v bytě.  

U oblečení je nejdůleţitější praktičnost a pohodlnost. A také skromnost a nenápadnost. 



   

 

  

Moc toho nepotřebujeme.  

Pokud vyrazíme na dovolenou, pak spíše někde po naší republice. 

Víc neţ ostatní se zajímáme o aktuální dění, čteme noviny a moc rádi čteme knihy.  Méně 

ţijeme kulturou, společenské aktivity postupně opouštíme, raději si posedíme u televizní 

obrazovky. Bohuţel uţ nám ale ubývají síly na sport, ale velmi nás láká příroda. Máme 

rádi výlety do okolí, chodíme na procházky a jezdíme na chaty. 

 

Důchodci 

 

Pohlaví:  ţeny a muţi 

Věk:  starší 50 let, většina 60 - 79 let 

Vzdělání: spíše niţší 

Práce:  v důchodu 

Rodina: ţijí sami, ovdovělí, rozvedení 

 

Náš příběh – Důchodci: 

S věkem a ubýváním sil se sniţuje i naše celkové ţivotní tempo. Jiţ nepracujeme a celkově 

jsme také čím dál méně fyzicky aktivní. Trávíme více času doma a odpočinkem.  Ale také 

zároveň více osamoceně, protoţe řada z nás jiţ nemá s kým sdílet domácnost.  

Máme sice hodně volného času, ale vyuţití je často kvůli našemu zdravotnímu stavu 

omezené. Uţ nezvládáme tolik pečovat o rodinu a vnoučata tak jako dřív a naši samotu tak 

zaháníme často i s přáteli.  Nebo nám dělá společnost rozhlas či televize. 

Obecně jsme méně materialističtí a uznáváme také duchovní hodnoty. Důleţité jsou pro 

nás tradiční hodnoty a zvyky. Jsme více konzervativní a nechceme jiţ v ţivotě příliš změn. 

V ţivotních i kaţdodenních volbách jsme rozváţní a opatrní. 

 

Na sklonku ţivota jsme také méně ambiciózní, kariéra uţ je většinou za námi. Máme pocit, 

ţe s ţivotem toho jiţ moc nenaděláme, coţ také vede k tomu, ţe jsme obecně trochu více 



   

 

  

nespokojení. 

Je pro nás hodně důleţité naše zdraví a občas se o sebe bojíme, připadáme si zranitelní 

a máme obavy z budoucnosti. Proto chceme spíše odpočívat, nejlépe doma, a mít čas na 

sebe, netouţíme po změnách v ţivotě ani dobrodruţství.  

Hodně času trávíme péčí o domov – uklízíme, vaříme a oproti zbytku populace hodně času 

trávíme nákupy.  Mezi naše zájmy patří i ruční práce nebo manuální práce, při kterých se 

pěkně odreagujeme. Rádi, pokud nám síly stačí, zajdeme i na zahrádku. 

S penězi většinou vycházíme, protoţe se umíme uskrovnit. 

Co se týče moderních vymožeností, příliš si s nimi nerozumíme. Sociální sítě a internet 

nám nic neříkají, nesledujeme ani moderní technologie a různé technické vymoţenosti.  

Přestoţe hodně času trávíme nákupy, nejde nám uţ ani tolik o to, jak vypadáme, nebo co je 

zrovna IN, ale spíš se vracíme k tomu, co známe, a co si spočítáme jako „výhodné“. 

 

 


