
 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  

FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ 
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Abstrakt  

 

Bakalářská práce se zabývá tématem spotřebitelského chování v souvislosti s plýtváním 

potravinami. V teoretické části jsem se snažila podat přehled o tom, jak se lidé chovají 

v obchodech, na základě, jakých faktorů se pro koupi daného produktu rozhodují a jak toto 

téma souvisí s plýtváním potravinami. V rámci plýtvání potravinami jsem se zaměřila na 

problematiku plýtvání, kdy jsem uvedla důvody proč je vyhazování potravin problém  

a v jakých oblastech dochází k těmto ztrátám. V závěru teoretické části jsem se snažila 

nastínit možná řešení, jak plýtvání potravinami omezit. V empirické části jsem se zaměřila 

na to, jak se česká společnost staví k plýtvání potravinami a jaké jsou naopak jejich 

důvody pro nevyhazování potravin z hlediska věku respondenta, neboť se domnívám, že 

starší generace přistupuje k problematice plýtvání zodpovědněji.  

 

Klíčová slova 

Spotřebitelské chování, potravina, plýtvání potravinami, spotřeba, domácnost, supermarket 

 

Abstract 

 

The bachelor thesis deals with the topic of consumer behaviour in connection with 

food waste. In the theoretical part I tried to give an overview of how people behave in 

shops, what leads them to buy this product and how is this topic related to food waste. 

Within the food waste, I tried to inform about the issue of throwing the food away, where I 

mentioned reasons why is throwing a problem and in what spheres these losses occur. 

Towards the end of the theoretical part, I tried to give possible solutions to reduce food 

waste. In the practical part I was interested in how the Czech society is wasting food and 

what are their reasons for not throwing food out, in terms of age of the respondent I think 

the older generation approaches the issue of waste responsibly. 

 

Key words  

Consumers behavior, food, food waste, consumption, household, supermarket
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1. ÚVOD  

V souvislosti s rapidním úbytkem obnovitelných zdrojů v přírodě a rostoucím počtem 

obyvatel planety, kteří trpí podvýživou, se problematika zamezení plýtvání potravinami 

stává, čím dál tím více zmiňovaným problémem. 1/3 vyprodukovaných potravin, které 

byly vyprodukovány za účelem lidské spotřeby, skončí jako odpad.  Jedná se přibližně o 

1,3 miliardy tun potravin ročně, které jsou znehodnoceny, přičemž by mohly posloužit 

k nasycení nemalého počtu obyvatel planety, kteří trpí hladem (Zachraň jídlo, 2015). 

Nejedná se pouze o otázku etickou. Plýtvání potravinami způsobuje nemalé finanční 

ztráty a negativní dopady na životní prostředí. Jedna tuna potravinového odpadu, který 

vznikne v domácnostech, s sebou nese větší ekologické a ekonomické ztráty než 

potravinový odpad, který je vyprodukován výrobním sektorem. Snížení množství 

potravinového odpadu se jeví jako příležitost k eliminaci environmentálních rizik, ke 

snížení počtu hladovějících ve světě nebo k zajištění potravinové bezpečnosti na 

celosvětové úrovni. (Zachraň jídlo, 2015). 

 Cílem práce bylo popsat a analyzovat problematiku týkající se plýtvání potravinami 

a nastínit možná řešení, jak s tímto problémem bojovat. V souvislosti s plýtváním 

potravinami jsem vzala v úvahu i počáteční faktor, díky kterému může v domácnostech 

docházet k plýtvání, a tím je již samotný nákup a chování spotřebitele v obchodech. Jak 

v části teoretické, tak v části empirické následně rozebírám důvody nevyhazování potravin, 

jakými jsou důvody osobní, ekologické, praktické a společenské.  

 První část teoretické části je věnována problematice spotřebitelského chování a 

způsobu, jakým lidé obecně nakupují a do jaké míry má jejich chování dopad na nežádoucí 

plýtvání potravinami. Druhá část se zabývá plýtváním potravinami. Pozornost je věnována 

negativním dopadům tohoto chování jak na samotné životní prostředí, tak ekonomiky 

jednotlivých států a v konečném důsledku i na lidi, kteří se nacházejí v tíživé životní 

situaci, která například představuje nedostatek jídla. Ve třetí části práce, jsou předloženy 

návrhy týkající se možností, jak zamezit plýtvání potravinami. Tato část je věnována také 

názorům spotřebitelů, proč je nezbytné chovat se ekologicky či ekonomicky, tedy 

nezhoršovat již tak narušené životní prostředí a možnost, jak ušetřit finanční prostředky. 

 Empirická část je hlouběji zaměřena na důvody, proč neplýtvat potravinami, mezi 

které patří důvody osobní, ekologické, praktické a společenské.  Zaměřila jsem se na to, 

zda má věk vliv na spotřebitelské chování v otázce plýtvání potravinami. Budu se snažit 

dokázat, že lidé staršího věku plýtvají méně než lidé věku mladšího. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Klasifikace spotřebitelského chování 

 

Spotřebitelské chování lze považovat za jednu z forem lidského chování, které 

obsahuje i důvody, na základě, kterých spotřebitel určité zboží užívá. Koudelka (2006, str. 

6) uvádí, že spotřebitelské chování ,,se vztahuje k získávání, užívání a odkládání 

spotřebních výrobků – produktů.‘‘ Dále zmiňuje, že toto chování zahrnuje i samotný 

nákup, užití výrobku i vlivy, které tento výrobek podmiňují. V rámci spotřebitelského 

chování lze nalézt různé typy klasifikací, které nám napomáhají pochopit, jak se lidé při 

nákupu chovají.  

 

Bellenger a kol. (1978) klasifikují nakupování na: 

 

 nakupování účelové – pro tento typ nakupování je charakteristické, že si spotřebitel 

své nákupy plánuje, píše si seznamy toho, co koupí, sleduje akční letáky a zaměřuje 

se na cenu výrobku. Do této kategorie můžeme zařadit klasické nákupy 

v supermarketu nebo nákupy pro domácnost v nákupních centrech. 

 

 nakupování rekreační – v rámci rekreačního nakupování člověk především 

uspokojuje svoje potřeby, kdy jde do nákupního centra převážně za zábavou, 

vyhledává sociální interakce a při té příležitosti i nakupuje. Často tyto nákupy 

neplánuje a většinou koupí větší množství věcí, než původně zamýšlel. Nejčastěji 

tomu tak bývá u potravin či oblečení. 

 

 víceúčelové nakupování – v této poslední kategorii se spotřebitel snaží o to, co 

nejvíce minimalizovat náklady, nakupuje například v nákupních centrech, kdy 

může koupit více věcí na jednom místě.  
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Vysekalová (2004) rozděluje nákup spotřebitelů na: 

a) extenzivní nákup – nakupující nemá předem představu o svém nákupu, intenzivně 

se věnuje různým informačním zdrojům zahrnujícím i reklamu, což mu napomáhá 

v následném rozhodování. 

 

b) impulzivní nákup – jde o malé nákupy, např. koupě zmrzliny nebo limonády, kdy u 

zákazníka jde spíše o reaktivní jednání, a tedy mu příliš nezáleží na tom, aby se 

zabýval vlastnostmi nakupovaného zboží. 

 

c) limitovaný nákup – při tomto nákupu zákazník vychází z obecných zkušeností 

spojených s nakupováním, vychází přitom ze skutečnosti: čím dražší, tím lepší, 

přičemž u tohoto způsobu nakupování a rozhodování může být kritériem pro 

rozhodování i zájem o životní prostředí, kdy morální nebo logické aspekty tohoto 

rozhodnutí mohou být zprostředkované díky reklamě 

 

d) zvyklostní nákup – jde o nákup zboží, které zákazník nakupuje s určitou 

pravidelností. Zde se jedná o potraviny nebo tabákové výrobky, přičemž u 

zákazníka hraje roli pocit loajality k určitým typům výrobků. V tomto případě, 

stejně jako u impulzivních nákupů, jde zejména o návykové chování než o 

předchozí pečlivé rozhodování. Zákazník u tohoto způsobu nákupu nabývá dojmu, 

že pro své chování má odpovídající důvody.  

 

Němeček (2002) in Vysekalová (2004) uvádí, že zákazníky je možné rozdělit do čtyř 

kategorií, které jsou kombinací postojů zákazníka společně s osobnostními vlastnostmi, 

které ovlivňují jejich postoje během nakupování. 

 

■ bio zákazníci – představují skupinu lidí posedlých po všem co je ekologické, přírodní, u 

nichž převládá víra, že je nezbytné přírodu respektovat. 

 

■ vizionářští zákazníci – chtějí zkoušet nové věci a vybočovat ze starých kolejí 

 

■ hedonističtí zákazníci – chtějí zejména prožívat radost a dle tohoto přesvědčení se také 

chovají. Všemi smysly se snaží zachytit ty nejpříjemnější prožitky, chtějí svět flexibilnější, 

něžnější a svobodnější 
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■ zákaznici s představivostí – tito zákazníci chtějí, aby každý výrobek vyprávěl určitý 

příběh a nabídl něco přínosné ze života. Kladou důraz na to, že je třeba více ukazovat 

lidské hodnoty v dnešním industriálním světě.  

 

 Vysekalová (2004) uvádí typy spotřebitelů se kterými se můžeme v obchodech 

setkat: 

 

■ ovlivnitelní – při nákupu se rozhodují na základě emocí, jsou ovlivnitelní reklamou 

společně s atraktivním vzhledem zboží, rádi experimentují s novými značkami a výrobky, 

nakupují často impulzivně. V této kategorii jsou značně zastoupeni vysokoškolsky 

vzdělaní zákazníci, lidé s maturitou a vyššími příjmy. 

 

■ nároční – zákaznici s vysokými požadavky týkající se kvality. Preferují místa s 

nákupním komfortem, kladou důraz na modernost. Tuto skupinu reprezentují lidí mladší, s 

maturitou nebo vysokoškolským vzděláním, s vyššími příjmy. Často se jedná o obyvatele 

satelitní zástavby nebo center středně velkých měst. 

 

■ mobilní pragmatici – jejich cílem je optimalizovat hodnotu zboží a poměr jeho ceny. 

Tuto skupinu představují často soukromí podnikatelé a lidé ve věku 30–49 let, s 

nadprůměrnými příjmy a vysokoškolským vzděláním.  

 

■ opatrní konzervativci – jedná se o zákazníky s konzervativním a racionálním 

rozhodováním, nedůvěřující reklamě, kteří se nenechají ovlivnit ani reklamou ani značkou. 

Spíše, než podle cen se orientují podle vlastních zkušeností. Jsou věrní vyzkoušeným 

značkám a výrobkům. V této skupině jsou zastoupeni starší zákazníci, lidé s nižším 

vzděláním a nižšími příjmy. 

 

■ šetřiví – nakupující, kteří se snaží minimalizovat své výdaje a nakupují racionálně jen to, 

co skutečně potřebují. Často se řídí cenou, reklamou, využívají výprodeje a slevy. Tuto 

skupinu tvoří zejména důchodci žijící v malých domácnostech a lidé se základním 

vzděláním a nízkými příjmy.  
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■ loajální hospodyňky - velmi si cení příjemný personál, často nakupují v menších 

množstvích, preferují menší prodejny a jsou velmi orientovány na sociální stránku nákupů. 

Pro tuto skupinu je typické bydliště na vesnici nebo v menším městě. 

 

■ nenároční flegmatici – nakupují v nejbližších prodejnách, bez zájmu o cenu, s absencí 

nároků na danou prodejnu.  

 

Životní styl je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují spotřební chování. Jak 

uvádí Vysekalová (2004), která vychází ze zdroje STEM/MARK Praha, českou populaci 

lze rozdělit na základě jejich životních stylů do následujících typů: 

 

■ zralí – s dostatkem zdrojů, orientováni na principy, jsou spokojení, vzdělaní, přemýšliví, 

mají smysl pro řád, s dobrým zaměstnáním a vyššími příjmy. 

 

■ věřící – s omezenými zdroji, orientováni na principy. Jsou konzervativní, se smyslem 

pro spravedlnost a tradiční hodnoty. Jsou přátelští, s orientací na rodinný život, nakupují 

vyzkoušené značky a výrobky domácí kvality.  

 

■ úspěšní – hojnost zdrojů s orientací na postavení a kariéru. Váží si prestiže, materiálních 

hodnot a ocenění. Preferují výrobky, které demonstrují úspěch a postavení. 

 

■ dříči – práci věnují mnoho energie, ale mají zároveň menší množství zdrojů. Penězi 

zabezpečují rodinu, myslí na budoucnost, orientují se na levné imitace luxusního zboží.  

 

■ hledající – lidí milující proměnlivost, změny, lidé aktivní, plní elánu a nadšení. Zdravě 

riskují a nebojí se projevit svoje názory a hledají optimální formulaci životních hodnot. 

 

■ praktici – soběstační i bez horentních příjmů, kteří si dokáží poradit. Nelpí na 

materiálních věcech a v oblibě mají výrobky, které mají praktický a funkční účel.  
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Dle typologie spotřebního životního stylu, můžeme rozdělit spotřebitele podle 

Vysekalové (2004) na následující typy: 

 

■ velkorysý spotřebitel – preferující značkové zboží, vyznačující se radikalismem, 

otevřeností, vyšším postavením. Rezervovaně se chová na trhu, nemá důvěru ke slevám, 

nesleduje ceny a méně zkoumá konkurenční nabídky. 

 

■  hospodárný spotřebitel – podle své aktivity, kupní síly a postavení, spadá do výše 

uvedené skupiny osob, ovšem se značně odlišným přístupem na trhu. Nakupuje tam, kde je 

to cenově výhodnější, reaguje na slevy a výprodeje, racionálně využívá možnosti trhu.  

 

■ marnivý spotřebitel – skupina zákazníků zahrnuje především osoby mladšího věku, se 

silnou orientací na značkové zboží a touhou po všem moderním. 

 

■ šetrný spotřebitel – zákazníci se vyznačují spíše podprůměrnými příjmy a racionálním 

uvažováním při jejich vydávání. Nakupují v místech, kde je to pro ně finančně 

nejvýhodnější a své finanční prostředky vynaloží jen na nezbytné věci. Pro tohoto 

spotřebitele je typická vysoká míra rozhodování až na místě nákupu.  

 

■ shánějící spotřebitel – typ zákazníka s nejnižší kupní sílou, se snahou po střídmosti, 

umírněnosti a negativním vztahem ke změnám. Nakupuje v obchodech cenově 

nejpříznivějších, aktivně využívá výprodejů a slev, a to na předem stanovené zboží, které 

má v úmyslu zakoupit. 

 

■ lhostejný spotřebitel – zcela bez energie, pasivní, uzavřený, s podprůměrnou kupní sílou. 

Pro výběr obchodu je pro tohoto zákazníka kritérium zejména vzdálenost obchodu 

 a vyhovující sortiment než cenová úroveň. Značka není pro tuto skupinu podstatná, ale 

nakupují levnější zboží. Mezi takovéto spotřebitele je možné zařadit méně vzdělané, 

lhostejné a málo cílevědomé lidi. 

 

Začíná se objevovat nová skupina převážně mladých lidí tzv. garbage people, kteří 

uskutečňují dumpster diving. Tito lidé chodí do kontejnerů u supermarketů, aby získali 

potraviny, které jsou již neprodejné. Často však těmto potravinám nic není, pouze 

nesplňují estetická kritéria daná obchodníky. Garbage people se snaží upozorňovat na 
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současnou konzumní společnost, na nadměrné nakupování a na způsob mrhání zdroji, které 

jsou spojené s plýtváním potravinami (Brunclíková a Sosna, 2012).  

V této kapitole jsem klasifikovala jednotlivé typy spotřebitelů se kterými se 

můžeme setkat v obchodech a jejichž způsob spotřebitelského chování může sehrávat roli 

v souvislosti s plýtvání potravinami.  

2.1.1 Spotřebitelské chování  

 

Poznatky o spotřebitelském chování jsou využívány převážně v marketingu. 

Marketingové firmy provádějí průzkumy trhu, na základě, kterých vyrábějí výrobky, které 

lidé kupují, a prodají tak snadněji více zboží. Mezi hlavní cíle firem se kromě zisku řadí  

i přání a potřeby zákazníka, které jim k tomuto zisku dopomáhají (Schiffman, 2004). 

Kotler a kol. (2007, str. 309) uvádějí, že  „firma, která skutečně ví, jak budou spotřebitelé 

reagovat na různé vlastnosti produktu, ceny a reklamy, získává nad konkurencí ohromnou 

výhodu. Proto se firmy a vědci věnují výzkumu marketingových podnětů a reakcí 

spotřebitelů.“ Mezi podněty lze zařadit tzv. marketingový mix a jeho 4P, jakými jsou: 

1)výrobek (product), 2) cena (price), 3) místo (place) a za 4) propagace (promotion) 

(tamtéž, 2007). Hes a Šálková (2010) uvádějí, že dochází k prohlubování problémů mezi 

jednotlivými skupinami zákazníků, objevují se typy zákazníků moderně orientovaných, 

kteří dávají přednost nákupu ve větších prodejnách, mající pozitivní vztah k reklamě a 

upřednostňující značkové zboží. Právě reklama je jedním z hlavních motivačních faktorů 

při nákupu. Druhou skupinou zákazníků jsou ti, kteří preferují nákup v menších 

obchodech, více hledí na cenu produktu než skupina první a nevnímají tolik marketingové 

nástroje (tamtéž, 2010). 

V zájmu firem je pochopení faktorů, které ovlivňují spotřebitelské chování při nákupu, 

tedy zda zákazník daný produkt koupí či ne. Turčínková, Stejskal a Stávková (2007) uvádí, 

že mezi tyto faktory, které ovlivňují chování při nákupu, lze zařadit faktory osobní (věk, 

rasa nebo pohlaví), psychologické (motivace, schopnosti a vnímání), společenské (rodina, 

společenská skupina), kulturní (prostředí, ve kterém se nacházíme) a situační (nálada, vliv 

okolí, situace, ve které se nacházíme a především to, zda dané zboží opravdu potřebujeme). 

Například věk spotřebitele v sobě zahrnuje určité životní zkušenosti, které jsou určující při 

nákupu zboží. Dalším faktorem mohou být aktuální trendy ve společnosti, kterým 

spotřebitel podléhá. V neposlední řadě může mít na způsob nakupování vliv rodina, ve 

které se postoje promítají i do způsobů nakupování.  
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Dochází k růstu životní úrovně obyvatel, lidé se stěhují z vesnic do větších měst, 

zlepšuje se mobilita, zvětšují se prodejní plochy. Toto vše má za následek celkový rozvoj 

prodeje. Obchodníci hledají nové techniky, jak oslovit zákazníka, stále více se začíná 

využívat internetových či zásilkových prodejů. Hes, Šálková et Turčínková (2010) uvádějí 

jako hlavní faktory rozhodující o výběru místa nákupu především čas strávený nákupem 

potravin, kvalitu a čerstvost zboží. Dále se lidé při výběru potravin řídí zvykem a cenou. 

Tyto okolnosti vedou k tomu, jakým způsobem se spotřebitel chová, zejména však v jeho 

přístupu k nákupu potravin (Hes a Šálková, 2010).  

 

2.1.2 Spotřebitelské chování ve vztahu k pohlaví 

 

Rozdíly v nákupním chování lze sledovat i z hlediska pohlaví. Hes a Šálková (2010) 

uvádějí, že ženy chodí častěji do obchodů nakupovat základní potraviny než muži, 

v supermarketu stráví zpravidla více času než muži, protože si v klidu procházejí obchod a 

častěji nakoupí více věcí, než původně zamýšlely. Oproti tomu muži nakupují více 

uvědoměle a do obchodu jdou pouze za tou věcí, kterou skutečně potřebují. Ženy i muži 

upřednostňují nákup v hypermarketech, neboť zde najdou větší výběr než v menších 

obchodech. Žena i muž mají v obchodě v určitých směrech odlišné preference. Pro oba je 

společné, že kladou důraz na cenu výrobku. Žena se daleko více než muž dívá na kvalitu 

výrobku, klíčový je pro ni i výběr sortimentu či ochota personálu, a také daleko častěji 

podlehne slevám. Muži se nenechají snadno ovlivnit. Pro muže jsou důležitější hodnoty 

jako například místo, kde zaparkují automobil (Hes a Šálková, 2010). 

 

Otnes a McGrath (2001) se zabývaly výzkumem nákupního chování u mužů a rozdělily 

je do 3 kategorií: 

 

1) “Grab and Go” shopping – muž přijde do obchodu, vezme věc, kterou potřebuje a 

následně odejde. Muži oproti ženám nevyhledávají rekreační nakupování. 

2) “Whine and/or wait” – tento typ nakupování u mužů se vyznačuje tím, že muži 

obecně nemají rádi téměř jakékoli nakupování. Pokud se tyto nákupy uskutečňují 

s jejich partnerkou, často jsou velmi mrzutí, jelikož je nakupování zdlouhavé. Proto 

si raději někde sednou a počkají.  Otnes a McGrath (2001) dále uvádějí, že je tento 

typ nákupního chování spojen i s věkem. Mladí muži si spíše stěžují, kdežto starší 

muži na své ženy oddaně čekají a nákupy s nimi přetrpí. 
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3) “Fear of the feminine” – posledním stereotypem v mužském chování při nákupu je 

strach z toho, že je nakupování ženské. 

 

2.1.3 Spotřebitelské chování ve vztahu k věku 

 

V rámci spotřebitelského chování je nutné brát v potaz různé věkové kategorie, které se 

vyznačují jinými nákupními preferencemi. Máme zde moderní skupinu lidí, kam se 

zařazují především mladí lidé s vyššími příjmy, kteří spíše nakupují ve větších prodejnách, 

mající kladný vztah k reklamě a s preferencí značkového zboží. Na straně druhé zde máme 

zákazníky konzervativnější, převážně staršího věku, kteří nejraději nakupují v malých 

prodejnách a mají nižší ochotu vydávat peníze. (Hes, Šálková et Turčínková, 2010).  

Foret (2008) však uvádí, že ne každý senior je konzervativní a nepodléhá technologickým 

pokrokům nebo jiným trendům. Je tu i skupina seniorů, kteří tento pokrok naopak 

vyhledávají a zaměřují se na výrobky, které jim dokáží zpříjemnit život.  

Herzmann a Petrová (2005) zmiňují, že tento moderní senior se orientuje spíše na kvalitu 

výrobku a nebrání se ani nákupu značkových výrobků. Tato skupina seniorů však často 

buď ještě stále pracuje, nebo si občas přivydělává, alespoň na částečný úvazek (tamtéž, 

2005). Ve shodě s Lesákovou (2016) tato bohatší skupina seniorů nemusí a často ani 

nechce nakupovat zboží ve slevách nebo akcích. Dále také nakupují více potravin, než jsou 

sami schopni sníst a jsou nuceni tyto potraviny vyhodit. Zde je samozřejmě nutné brát 

v potaz i skutečnost, jak velká je rodina a zda senior žije sám či ještě s partnerem 

(Lesáková, 2016). 

 Mason a Bearde (1978) uvádějí, že staří lidé v porovnání s lidmi mladšími své nákupy 

více plánují, více šetří, jejich nákupy bývají delší a utratí více peněz. Nicméně, na nákupy 

jezdí pouze jednou týdně. Dále také zmiňují, že staří lidé dají více na osobní zkušenosti  

a rady přátel či příbuzných, pokud se jedná o nový produkt na trhu, jehož koupi zvažují. 

Na druhou stranu senioři, díky jejich volnému času, sledují masová média, jejichž akcemi 

jsou často ovlivněni (tamtéž, 1978). Netopil a kol. (2014) uvádějí, že senioři využívají i 

akčních letáků, což je známkou toho, že jsou poměrně citliví na cenu zboží, které se 

v obchodech prodává. Zde však opět záleží na tom, v jaké životní situaci se důchodce 

nachází.  

Foret (2008) zmiňuje, že senior má hluboko do kapsy a zaměřuje se především na 

produkty, které jsou levnější a které mají častěji i nižší kvalitu. Podle Vidovičové  

a Sedlákové (2005) lze obecně říci, že staří lidé dávají přednost zvyku a racionalita u nich 
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převažuje nad emocemi. Oproti tomu mladá generace ráda přijímá technologický pokrok a 

nové trendy (tamtéž, 2005). Hes (2008) uvádí, že pro mladé lidi je velmi důležitá kvalita 

výrobku, kdežto senioři kvalitu umisťují až na třetí pozici. 

 

2.1.4. Spotřebitelské rozhodování při nákupu 

 

Podle Vysekalové (2004) je druh nákupního rozhodování nejen určován samotným 

produktem, ale i angažovaností spotřebitele. S tímto stupněm vlastní účasti přistupuje 

spotřebitel k vlastnímu způsobu nákupního rozhodování. Má-li zákazník morální výhrady 

či nelibost vůči danému produktu, může se rozhodnout proti nákupu výrobků, s jejichž 

nákupem z určitých důvodů nesouhlasí. Jak uvádí Vysekalová (2004) je velmi důležitý 

první dojem, který představuje v podstatě to, jakým způsobem nás výrobek zaujme a jak 

ho následně odlišíme od ostatních. Jde o emocionální působení produktu, který zákazníka 

přiměje k tomu, aby výrobek nejprve vzal do ruky a teprve potom uvažoval o dalších 

faktorech, jakými jsou cena nebo vlastní kvalita. K tomuto účelu slouží POP materiály 

(point of purchase), které jsou přímo na místě prodeje. Významnou roli při vlastním 

rozhodování hraje samotný obal výrobku. Nákupní rozhodování by se mělo co nejvíce 

blížit vlastním přáním zákazníka, ovšem nákupní rozhodování nejsou vždy učiněna ve 

shodě s principy nejvyšší racionality. Zde sehrávají roli další faktory, kterými mohou být 

například preferenční soudy, se kterými zákazníci často zdůvodňují svoje rozhodnutí 

k určitému nákupu. Tyto soudy jsou vyslovovány často s jistotou a spontánně (tamtéž, 

2004). 

Vysekalová (2004) uvádí, že mezi další faktory vedoucí k rozhodování o nákupu patří i 

místo prodeje. Prodejní místa mají snahu navodit pozitivní emoce, které budou sloužit jako 

podněty ke koupi požadovaného výrobku. S tímto je spojena nutnost pochopit hodnotové 

systémy, motivační faktory a potřeby zákazníka. U některých zákazníků se jedná na místě 

prodeje o další důvody nakupování, které si často neuvědomuje nebo je nevyjadřuje. Jde o 

společenský zážitek spojený s nakupováním, s vědomím vlastního já, s naplněním touhy. 

Podle Vysekalové (2004) by měl merchandising harmonizovat prostředí obchodu tak, aby 

nakupujícím umožnil identifikaci s tím účelem, za kterým přišel. Mělo by dojít k potvrzení 

emocionálně receptivního stavu dychtivosti po nákupu. Jde o to, aby si lidé nakupování 

skutečně užili a zároveň aby prostředí přispělo k faktu požadované zboží prodat. K tomuto 

účelu přispívají již zmíněné materiály POP (Point of Purchase) a POS (Point of Sales). To, 
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co zákazníka při vlastním nákupu ovlivňuje je samotná osobnost spotřebitele, druh nákupu, 

spotřební návyky a místo, kde se vlastní prodej uskutečňuje. Devadesátá léta, kdy byl 

český zákazník okouzlen nevídanými službami pominula, zákazníci dnešní doby se stávají 

stále náročnějšími. Lidí jsou často nespokojení s prodejní dobou, čistotou v místě nákupu, 

kvalitou zboží, obsluhujícím personálem či šíří sortimentu. U nákupu potravin je pro 

dnešního zákazníka důležitá čerstvost potravin, cenová úroveň, šíře sortimentu, zřetelné 

označení cen, rychlost obsluhy, časová dostupnost prodejny, dobrá orientace v prodejně 

nebo čistota v prodejně a jejím okolí. Z hlediska péče o zákazníka je důležitý výběr barev. 

Způsob, jakým barvy vnímáme je odrazem osobní charakteristiky každého člověka. 

2.1.4.1 Důležitost značek při nákupu 

 

Dynamický koncept řízení značky neboli brand management je velmi důležitý 

z marketingového pohledu a souvisí s tím, aby si zákazníci vytvořili loajalitu ke značce a 

následně se se značkou identifikovali a aby spotřebitelé akceptovali hodnoty, které daná 

značka představuje. Součástí tohoto řízení značky je podle Vysekalové (2004) tzv. brand 

equity neboli to, jak spotřebitelé danou značku vnímají a jak ovlivňuje její znalost vztah a 

chování k ní. Jde o chování zákazníka k dané značce na základě jejího marketingu. Značka 

neplní jen funkční potřeby, má také svůj emocionální charakter, který vychází z pocitů a 

vnímání jednotlivých značek. Vztah mezi spotřebitelem a značkou je možné podle 

Vysekalové (2004) chápat jako dialog mezi identitami, kdy značka je jako někdo, ne jako 

něco. Každá značka má vlastní identitu, která vymezuje její podstatu. Každá značka má i 

fyzické charakteristiky, ke kterým patří např. typická barva či obal. Značku z pohledu 

spotřebitele lze označit jako image značky. Brunclíková a Sosna (2012) uvádějí, že 

v souvislosti se značkou hraje velkou roli i reklama, na základě, které je často značkový 

výrobek upřednostňován před výrobkem druhým, a to i přes to, že se může vyznačovat 

stejným či velmi podobným složením. Vysekalová (2004) zmiňuje, že se v případě značky 

jedná o určitý fenomén, který ovlivňuje naše spotřební i nákupní chování. Na českém trhu 

se dnes setkáváme kromě známých národních nebo mezinárodních značek výrobců také se 

značkami maloobchodními neboli tzv. Private Labels. Na českém trhu zaujímají cca 15% 

podíl. V porovnání s rozvinutými maloobchodními potravinářskými trhy např. ve Velké 

Británii nebo Švýcarsku se jedná o malé procento podílu, neboť v těchto zemích je podíl ve 

výši čtyřicet až padesát procent. Zavádění privátních maloobchodních značek je způsob, 

jakým se mohou místní prodejci udržet na špici a mohou tak čelit tlaku ze strany 
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konkurence a zákazníků. Jako hlavní důvody pro zavádění privátních značek Vysekalová 

(2004) uvádí: 

 

■ zvýšení věrnosti ze strany zákazníka 

■ snaha o dosažení vyšší výnosovosti 

■ zlepšení nabídky zlevněných výrobků 

■ upevnění pozice v silné konkurenci 

■ vylepšení současné pozice ve vztahu k průmyslu. 

 

Proto, aby zákazníci privátní značky přijali je důležitá důvěra spotřebitelů v nabídku 

těchto značek a také to, aby značky byly schopny uspokojit všechny potřeby zákazníka. 

Jak uvádí Vysekalová (2004), soukromé značky jsou o 20–40 % levnější než ostatní. To 

však neznamená, že by nebyly kvalitní. V současné době však roste přesvědčení jak o 

kvalitě maloobchodních značek, tak roste i důvěra, kterou k nim česká populace chová. 

Z pohledu cílové skupiny představují uživatele privátní značky v České republice zejména 

ženy, dále mladší lidé a lidí středního věku mezi 30 až 49 lety a dále lidé 

s vysokoškolským vzděláním, jejich příjem je v rozmezí 15–25 tisíc korun.  

Můžeme se setkat i s řadou spotřebitelů, kteří se při svém nákupu nechají velmi snadno 

zlákat údaji, které výrobci na produktech s oblibou uvádějí. Jedná se především o výživová 

a zdravotní označení typu s „vysokým obsahem vlákniny,“ s „nízkým obsahem tuku,“ či 

„bez přidaného cukru“ (Hes a Šálková, 2010).  

Vysekalová (2004) dále uvádí označení, které často spotřebitele podnítí k nákupu 

daného výrobku a jaké účelové značky jsou pro ně důležité: 

- značka kvalitního výrobku czech made – má jak zákazníky, tak i obchodníky 

informovat o tom, že se jedná o produkt, jež splňuje požadavky, které jsou dané 

platnými závaznými předpisy a vlastnosti produktu odpovídají nabídce 

srovnatelných produktů, které jsou na českém trhu. Kvalita i zdravotní nezávadnost 

je ověřována nezávislými zkušebními místy, přičemž se přihlíží při vlastním 

posuzování jak k ekologickým aspektům, tak i designu.  
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- značka Q – společně se značkou Czech Made – potravinářské nebo zemědělské 

výrobky mohou obdržet právo označovat své výrobky stylizovaným písmenem Q, 

které znamená ověření shody vlastností výrobku se závaznými předpisy. Tento 

symbol není možné užit jinak než společně se značkou Czech Made. Shoda je 

ověřována zkušebními místy, která působí v potravinářském nebo zemědělském 

sektoru.  

 

- český výrobek – jedná se o ochrannou známku, která je udělena pouze českým 

výrobkům za účelem podpory a propagace české produkce a její kvality.  

 

- ekoznačky (Ecolabeling) – s postupujícím rozvojem ekologického smýšlení je 

produkt, který je šetrný k životnímu prostředí stále častěji požadován na trhu. 

Ekoznačky jsou garantovány státem a vyjadřují ochranu životního prostředí. 

 

- ekologicky šetrný výrobek – tímto označením získává zákazník záruku, že užitím 

takto označeného výrobku se minimalizují nepříznivé dopady na životní prostředí. 

Tuto značku uděluje Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Českého 

ekologického ústavu. Značka s tímto označením je propůjčena na dva roky a je 

možné ji užít jen v jednobarevném provedení, a to buď černé, nebo zelené barvy. 

Povinností je uvést identifikační číslo směrnice.  

 

- ekologická ochranná známka Evropské unie – stojí na stejném principu jako je 

označení „Ekologicky šetrný výrobek“. Jedná se aktivitu výrobců, založenou na 

dobrovolnosti, kteří sami mají zájem o udělení této známky. Toto označení se však 

nevztahuje na potraviny, nápoje ani léčiva.  

 

- produkt ekologického zemědělství (BIO) – po splnění stanovených podmínek pro 

ekologické zemědělství toto označení uděluje certifikační výbor, který je při 

Ministerstvu zemědělství. Pokud produkt neprošel certifikačním řízením, není 

možné známku užívat, aby nebyli jak zákazníci, tak obchodníci uvedeni v omyl.  

 

- zelený bod – jde o značku, která je původem z Německa. Firma užívající tuto 

značku je aktivně zapojena do recyklace obalů. Tuto značku smí používat výrobci, 

kteří přispěli například na likvidaci obalu, třídění či sběr odpadu finanční částkou, 
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která byla předem stanovena. Na území České republiky má právo užívat tuto 

značku společnost EKO-KOM. 

 

- ECO-PACK – značka je zapsána jako ochranná známka, je vázána na konkrétní 

právnickou osobu a je udělena na dobu dvou let. Značka je majetkem Zkušebního 

ústavu lehkého průmyslu, týká se obalových materiálů, kdy jsou zkoumány 

vlastnosti obalu z ekologického pohledu, jaké je jeho složení, recyklovatelnost, 

jaký je charakter odpadu, chování odpadu z pohledu znečištění atd. Značka se 

vztahuje vždy na konkrétní obal. 

 

- značka Správná výživa – cílem je u spotřebitelů vzbudit zájem o zdravé 

stravovací návyky a zdravý životní styl. Společnost Správná výživa o.p.s. uděluje 

tuto značku, spolupracuje s předními odborníky, vysokými školami atd. za účelem 

podpořit produkci výrobků, které jsou zhotovené na základě pravidel správné 

výživy.  

 

Česká veřejnost zaznamenala podle Vysekalové (2004) změny v postojích ke 

značkovému zboží. Jedná se zejména o skutečnosti, že lidé daleko lépe rozlišují, jedná-li se 

o zboží značkové či neznačkové. Změna byla zaznamenána u alkoholických nápojů, kdy 

značně klesl podíl značkových výrobků ve prospěch neznačkových. Zákazníci často stojí 

před rozhodnutím, kdy značkové zboží koupit a kdy naopak ne. Preference neznačkových 

výrobků zaznamenala menší nárůst, a to zejména u potravin a drogerie, kdy důvody této 

skutečnosti byly zejména finanční (Vysekalová, 2004). Ke změně postoje dochází i 

v rámci země původu zboží. Hes a Šálková (2010) uvádějí, že v 90. letech 20. století lidé 

preferovali převážně zboží ze zahraničí, avšak v posledních letech dochází ke stále větší 

popularitě lokálních produktů, kdy stoupá zájem o farmářské trhy.  

 

Rozdíly v preferencích značkových výrobků nebo neznačkových jsou lehce 

předvídatelné: 

 

■ čím vyšší příjmy zákazníci mají, tím více značkové zboží preferují 

■ osoby s vyšším stupněm vzdělání preferují značkové zboží 

■ obliba značkového zboží je zejména u mladé generace na rozdíl od osob 

důchodového věku 
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■ větší preference značkových výrobků je ve velkoměstech, mezi vesnicemi  

a menšími městy jsou rozdíly nepatrné 

 

Z opačného úhlu pohledu lze charakterizovat skupiny, které mají negativní vztah ke 

značkovému zboží. Tento postoj vychází z nižších příjmů, zákazníci v této kategorii 

nakupují to, co je levné, často bez ohledu na původ výrobku. Rádi vítají slevy a často 

nemají svoji vyhrazenou značku. Značkové zboží považují za něco, co je pro ně 

nedostupné. Tento postoj je typický pro zákazníky starší generace, osoby s nižším 

vzděláním i nižším příjmem nebo obyvatele menších lokalit. Totožné názory sdílí i 

teenageři ve věku 15–18 let, kteří často nemají svůj vlastní příjem a jsou ve svých 

nákupech často ovlivňováni názory svých rodičů. Vysekalová (2004) dále uvádí, že z 

pohledu preferencí mezi českými a zahraničními výrobky došlo u zákazníků ke změně v 

preferencích českých produktů, neboť si již zvykli na to, že výrobky naší produkce nejsou 

o nic horší než zahraniční. Český zákazník preferuje českého výrobce například u piva, 

vína, nealkoholických nápojů či jiných druhů potravin. 

Lze tedy říci, že značka produktu je pro spotřebitele velmi důležitá, kdy zákazník 

upřednostňuje konkrétní producenty. Obchodník kromě různých zdravotních či výživových 

označení rád uvádí i různé symboly, které mají spotřebitelům dávat najevo, že je produkt 

kvalitní a zdraví nezávadný (například symbol KLASA). Značka je tedy další faktor, podle 

kterého se lidé při nákupu rozhodují. V neposlední řadě je důležitý design výrobku, i to, 

kde je výrobek umístěn. Zákazníci nejčastěji nakupují výrobky, které jsou v úrovni očí 

(Hes a Šálková, 2010). 

 

2.1.4.2 Důležitost obalu výrobku  

 

Vysekalová (2004) uvádí, že obal výrobku plní mnoho funkcí, přičemž primárně je 

jeho hlavním úkolem ochrana výrobku. Dále musí být funkční a splňovat požadavky 

zákonných norem. Obal často ovlivňuje naše rozhodování o koupi daného výrobku tím, že 

upoutá naši pozornost a zapůsobí na emoce zákazníka. Z druhé strany má obal svoji 

informativní funkci a přispívá k racionálnímu rozhodování o nákupu. Vysekalová (2004) 

zmiňuje, že psychologická funkce obalu spočívá v tom, že: 

■  obal je zaměřen na cílovou skupinu, pro kterou je výrobek určen 

■ obal je jedinečný a odlišný od ostatních 

■ je ekologický 
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■ působí dojmem, že se výrobek prodává sám 

 

Obal obsahuje mnoho užitečných informací o samotném výrobku, jeho složení, což 

je dáno zákonem č. 634/1992 Sb. – zákonem o ochraně spotřebitele. Informace na výrobku 

zahrnují zejména: 

■ jasné a srozumitelné označení výrobku 

■ název výrobce či dovozce 

■ informace o hmotnosti výrobku, jeho množství, velikosti atd. (podle povahy výrobku) 

■ údaje na obale musí být uvedeny v českém jazyce 

 

Na údaje, které jsou uvedeny na obalu výrobku se vztahuje také zákon o regulaci 

reklamy, nelze tam uvádět informace, které by bylo možné označit za klamavou reklamu či 

reklamu, která by podporovala poškozování zdraví (Vysekalová, 2004). 

 

2.1.4.3 Důležitost kvality 

Stále více zákazníků klade důraz na kvalitu konzumovaných potravin, často sledují  

i problematiku týkající se nakažení různých druhů potravin. I tato potencionální hrozba 

kontaminace výrobků má značný vliv na rozhodování při nákupu potravin. Co se týče 

nabízeného sortimentu v obchodech Hes a Šálková (2010) uvádějí, že nabídka ovoce  

a zeleniny se nevyznačuje příliš dobrou jakostí, a to především v supermarketech či 

hypermarketech. Kvalita ovoce a zeleniny je často špatná, lidé zde mohou nalézt nahnilé či 

staré kusy zboží. Právě kvalita je to, co lidé v současné době dávají na první místo. Z 

hlediska kvality jsou nejlépe hodnoceny malé prodejny, pekařství či prodejny s lokálním 

zbožím. Naproti tomu nejhůře jsou hodnoceny bufety s rychlým občerstvením nebo 

tržnice. Hes a Šálková (2010) uvádějí, že je pro zákazníky při nákupu kvalita potravin 

velmi důležitá, přesto nejsou za ni ochotni zaplatit vyšší cenu. Netopil a kol. (2014) 

provedli výzkum, kde pro respondenty při výběru obchodu, v jakém mají nákup učinit, 

byla čerstvost a kvalita dostupných potravin prioritní.  

Z hlediska plýtvání potravinami jsou faktory jako značka, kvalita produktu a obal 

velmi důležité. Mnohdy neznámé a nevyzkoušené značky mohou vést k tomu, že díky své 

kvalitě, složení a chuti zákazníka neosloví, přičemž následně dojde ke zbytečnému 

plýtvání. 
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2.2 Plýtvání potravinami 

Na začátek je pro lepší představu a orientaci nutné uvést rozdíl mezi potravinovým 

odpadem a potravinovou ztrátou, abychom mohli definovat co lze a co nelze označit za 

plýtvání potravinami.  

Potravinovou ztrátu je podle Priefer a kol. (2013) možné chápat jako množství jídla, 

jež je vyprodukováno za účelem lidské spotřeby, ale z různých důvodu se vytratí 

z dodavatelského řetězce.  

Potravinový odpad (avoidable food waste) je jakousi podmnožinou těchto 

potravinových ztrát a zahrnuje jídlo, které je ještě vhodné ke konzumaci, ale je z různých 

důvodů vyřazeno (například nevzhledné ovoce nebo zelenina). Ne všechny potravinové 

zbytky musí být odpadem. Existují potraviny, které byly původně určeny pro lidskou 

spotřebu, ale následně byly vyřazeny za účelem využití v nepotravinářské sféře. Přesto 

jsou považovány za potravinový odpad. Výrobky, které není možné již dále prodávat, 

nicméně jsou opět využity pro lidskou spotřebu a zůstávají stále v dodavatelském řetězci, 

nejsou ani potravinovým odpadem ani potravinovou ztrátou. Takovýmto případem může 

být následná přeměna neprodaných pekárenských výrobků na strouhanku, využití starších 

švestek do pálenky či využití výtažků z již nevzhledně vypadajícího ovoce do kosmetiky. 

Potravinovému odpadu je možné se vyhnout. Jde o výrobky, jež jsou v momentě vlastního 

vyřazení stále vhodné k lidské spotřebě (Priefer a kol., 2013). 

Označení nevyhnutelný odpad (unavoidable food waste) se vztahuje na výrobky 

nebo suroviny, které nejsou v žádném případě vhodné pro lidskou spotřebu. Jedná se o 

nepoživatelné části určitých potravin, jako jsou například kosti, slupky od banánů či 

skořápky od vajec. Do této kategorie lze zařadit i potraviny, které byly znehodnoceny 

různými škůdci, vlivem počasí či různými nemocemi a konzumovat je tedy nelze. (Priefer 

a kol., 2013). Dle Stuarta (2009) nelze potraviny, které jsou určené pro krmení zvěře nebo 

na kompost, označit za potravinový odpad.  

Další kategorií je potravinový odpad, kterému lze částečně nebo potenciálně 

předejít. Jedná se o potraviny, které nejsou spotřebovány díky různým preferencím 

konzumentů. Některý spotřebitel například nezkonzumuje chlebovou kůrku či slupku od 

jablka, jiný, pokud je kuře upečené, zkonzumuje jej i s kůží, v případě vařeného kuřete už 

nikoliv (Priefer a kol., 2013). 

Brunclíková a Sosna (2012) zmiňují, že jedním ze základních rysů, kterými se 

současná západní společnost vyznačuje, je konzumní způsob života. Konzumní společnost 
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je charakteristická nadměrnou spotřebou dostupného zboží, neustále se zvyšuje množství 

nespotřebovaných odhozených potravin. V tomto směru se projevuje spotřebitelské 

chování. Člověk se rozhoduje na základě výše zmíněných hledisek, kterými jsou obal, 

kvalita a čerstvost, cena či značka výrobku. Tento druh životního stylu s sebou nese určité 

důsledky, se kterými se musíme vyrovnat. Jako jeden z důsledků lze jmenovat i produkci 

odpadu.  

Brunclíková a Sosna (2012) dále zmiňují, že na produkci odpadu měla vliv 

především urbanizace, kdy se situace začala během průmyslové revoluce zhoršovat. 

Skutečnost, že každý den odhazujeme odpadky, v nás často potlačuje vnímání věcí, které 

do odpadkových košů či kontejnerů vyhazujeme. Brunclíková a Sosna (2012) uvádějí, že 

již samotný nákup poukazuje na množství a skladbu odpadu, který bude následně 

vyprodukován.  

 

2.2.1 Problém plýtvání potravinami 

V současné době můžeme plýtvání potravinami označit za globální problém. Na 

základě odhadů FAO pro výživu a zemědělství (Food and Agriculture Organization), což 

je specializovaná agentura OSN sídlící v Římě bylo zjištěno, že jako odpad skončí nebo se 

přímo ztratí zhruba  1/3  celosvětově vyprodukovaných potravin, které byly určeny 

k lidské výživě. Jedná se tedy zhruba o 1,3 miliard tun potravin za rok, které jsou 

znehodnoceny tímto způsobem. Jak uvádí FAO v Evropě a Severní Americe představuje 

tento odpad na jednoho obyvatele 95 až 115 kilogramů odpadu za rok (Gustavsson a kol. 

2011). Jestliže se nepřijmou preventivní opatření, potom dle odhadů Evropského 

parlamentu naroste do roku 2020 množství tohoto potravinového odpadu o dalších 40 % 

(Priefer a kol., 2013). 

Podle průzkumů CVVM (2018) se v České republice v domácnostech vyhodí 254 

tisíc tun potravin. Potravinový odpad tvoří 30 % celkového odpadu domácnosti. Na 

jednoho obyvatele tedy připadá 25 kg vyhozeného jídla. Výzkumy dále ukazují, že 42 % 

obyvatel vnímá plýtvání potravin jako celospolečenský problém, jako problematické toto 

téma vnímá 44 % obyvatel a 13 % nepovažuje plýtvání potravinami za problém (CVVM, 

2018).  

Evropský hospodářský a sociální výbor (2013) uvádí, že v roce 2010 objem 

potravinového odpadu dosahoval 179 kg na osobu. Z tohoto čísla představoval odpad 
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domácností 42 %, 39 % tvořil odpad z potravinářského průmyslu, 5 % odpadu 

představovala distribuce a 14 % odpadu připadalo na stravovací zařízení. Nedojde-li ke 

změně politiky, lze předpokládat, že se v roce 2020 objem tohoto odpadu zvýší o 40 %.  

V rámci problematiky plýtvání potravin je důležité uvést, jaké potraviny jsou 

nejčastěji vyhazovány. Dle průzkumů CVVM (2014) lidé nejvíce vyhazují pečivo (43 %), 

poté ovoce a zeleninu (41 %) a mléčné výrobky (11 %). 

Podle Priefer a kol. (2013) vzniká v zemědělství nejvíce emisí ve formě metanu a 

oxidu dusného. Jejich dopady v souvislosti se změnou klimatu jsou podle EU mnohem 

horší, než u CO2. Používání minerálních hnojiv, pěstování rýže a živočišná výroba 

představují hlavní zdroje tvorby skleníkových plynů. K uvolňování těchto emisí 

skleníkových plynu napomáhá i přeměna pastvin na ornou půdu. Užití hnojiv, pesticidů a 

udusávání půdy těžkou technikou představuje zátěž pro půdu a podzemní vody. (tamtéž, 

2013).  

CVVM (2018) uvádí, že 22 % respondentů považuje plýtvání potravin za 

neekologické. Plýtvání potravinami je pro Zemi velmi devastující. Podle Organizace OSN 

pro výživu a zemědělství (FAO, 2011) má vyhazování potravin 8 % podíl na celkových 

emisích skleníkových plynů, které vznikají díky působení lidské činnosti.  

Plýtvání potravinami nepředstavuje jen ztrátu finančních prostředků. S každým 

vyhozením jakékoliv potraviny dochází k maření lidské práce, která je zapotřebí 

k vypěstování a následné distribuci potravin. Dochází také ke znehodnocení přírodních 

zdrojů, neboť vlastní pěstování potravin je nákladné na půdu, vodu, energie a údržbu 

(Priefer a kol., 2013). 

Alan Durning (1992) uvádí, že se nám, konzumentům podařilo velmi efektivně 

ničit naši planetu a životní prostředí. Lidé stihli od roku 1950 do roku 1992 zkonzumovat 

tolik jídla, kolik se nepodařilo zkonzumovat ani lidem v předešlých generacích. Durning 

(1992) dále zmiňuje, že ani bída ani nadměrná spotřeba není řešením pro lidské a 

environmentální problémy. Nejlepší by dle Durninga bylo najít vhodný střed mezi těmito 

dvěma skutečnostmi.    

 

2.2.2 Důvody nevyhazování potravin 

V této části bych ráda uvedla nejčastější důvody, které spotřebitele vedou 

k nevyhazování potravin. Vycházela jsem částečně z akademické literatury a z části také ze 

zdrojů dostupných na internetu. Pro lepší orientaci jsem tyto důvody rozdělila na důvody 
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praktické, ekologické, společenské a osobní. Mezi důvody praktické patří například úspora 

finančních prostředků nebo lítost času stráveného nakupováním nebo přípravou jídla, které 

není následně zkonzumováno. Za důvod ekologický může být považován například kladný 

vztah k přírodě a ochrana obnovitelných zdrojů, kdy lidé nechtějí potravinami plýtvat a 

mohou cítit vinu za produkci odpadu. Do společenských důvodů lze zařadit snahu člověka 

změnit společnost, tím, že nebude plýtvat potravinami, bude soucítit s lidmi, kteří nemají 

co jíst a půjde tak svému okolí příkladem při snižování potravinového odpadu. Poslední 

kategorií je důvod osobní, kdy se člověk sám mohl ocitnout v tíživé životní situaci a neměl 

dostatek jídla (CVVM, 2018). 

CVVM (2014) uvádí, že pro 45 % respondentů v České republice představuje 

plýtvání potravinami velký společenský problém. Z šetření dále vyplývá, že převážně starší 

občané považují plýtvání potravinami za problém. Lidé věku mladšího uvedli, že plýtvání 

potravinami správné není, avšak není prioritní.  

 

2.2.2.1 Praktické důvody  

 

 Dle průzkumů CVVM (2018) je pro 39 % respondentů velmi důležité omezit 

plýtvání potravinami z důvodu úspory peněz. Mnoho lidí znepokojuje fakt, kolik peněz, 

z důvodu nespotřebovaného jídla, ze svého rozpočtu neefektivně vynaloží.  

Lidé, kteří v České republice  nejvíce plýtvají jsou především mladí lidé ve věku od 

18 do 29 let s vyšším měsíčním příjmem. Ve většině případů žijí ve větších městech, kdy 

měsíčně vyhodí potraviny v hodnotě zhruba 1700 korun českých (Jak ušetřit: Nevyhazujte 

jídlo, 2016). 

   

2.2.2.2 Ekologické důvody 

 

Jak uvádí Priefer a kol. (2013) na likvidaci jedné tuny potravinového odpadu, který 

je vyprodukován domácnostmi, které jsou na úplném konci potravinového řetězce, 

připadají mnohem vyšší finanční i ekologické náklady než na likvidaci jedné tuny odpadu, 

která je vyprodukována v průběhu zemědělské výroby.   

Na základě výzkumu společnosti WRAP (2007) celkem 6 z 10 (58,8 %) 

respondentů uvedlo, že pokud by měli více informací o plýtvání potravinami a jeho dopadu 

na životní prostředí, snažili by se vyhazovat méně. V této souvislosti byli nejvíce otevřeni 

respondenti ve věku od 25–44 let. Dále také celkem 9 z 10 (91,8 %) respondentů označilo 
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neekologický (plastový) obal za větší enviromentální problém, než je plýtvání potravinami 

(tamtéž, 2007). 

 

2.2.2.3 Společenské důvody 

 

 Jeden z velmi častých důvodů, proč lidé chtějí plýtvání potravinami omezit je ten, 

že soucítí s lidmi, kteří nemají co jíst. V České republice proto existují takzvané 

potravinové banky, do kterých je darováno jídlo pro charitativní a dobročinné organizace. 

Tyto potraviny se pak dostávají například k seniorům, k dětem v dětských domovech, 

k samoživitelkám či k lidem bez domova. Mezi darované potraviny jsou zařazeny 

především potraviny s uplynulou dobou minimální trvanlivosti, potraviny s poškozeným 

obalem, či výrobky určené k rychlé spotřebě (Potravinové banky, 2018). 

 Od 1. ledna 2018 byla přijata novela zákona, která nařizuje prodejnám s plochou 

nad 400 metrů čtverečních, aby potravinovým bankám nabízely neprodejné potraviny. 

Tato povinnost vznikla podle Ministerstva zemědělství České republiky proto, aby došlo 

k zamezení plýtvání a snížení potravinového odpadu a aby se zároveň dostalo i lidem, kteří 

se nachází v tíživé situaci (Zachraň jídlo, 2019).   

 

2.2.2.4 Osobní důvody 

 

Dalším důvodem, jak omezit plýtvání potravinami uvádějí lidé skutečnost, že sami 

zažili nedostatek jídla anebo soucítí s těmito lidmi, kteří se v této situaci nacházejí. Může 

se jednat například o lidi bez domova, matky samoživitelky nebo děti v dětských 

domovech. V dřívějších dobách byli lidé zvyklí na omezené množství některých druhů 

potravin, určité druhy zboží byly nedostatkové (například různé druhy tropického ovoce). 

Dostupnost těchto potravin byla luxusní záležitostí. Lidé těmito potravinami méně plýtvali 

a více si jich považovali.  

Hlad a chudoba se netýká pouze rozvojových zemí. V České republice je ohroženo 

chudobou či ohroženo sociálním vyloučením zhruba 1,5 milionu lidí. (O sbírce, 2016)  

 K určitému zlepšení života chudých lidí došlo v roce 2009, kdy začaly v České 

republice vznikat již zmíněné potravinové banky, které se snaží odstranit chudobu, hlad a 

předcházet plýtvání potravinami (Potravinové banky, 2018).  
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2.2.2.5 Důvod nevyhazování z hlediska věku 

 

,,Bylo zjištěno, že lidé starší 65 let plýtvají v průměru méně potravin než zbytek 

populace.“ (Quested a kol., 2013, str. 4).  Lidé starší 65 let hospodaří odlišně, mají obecně 

větší povědomí o tom, jaký je stav jejich chladničky a mrazáku. Jejich rozdíly v chování 

nejsou často motivovány zájmem o životní prostředí. Toto lze vidět na studii společnosti 

WRAP, která zkoumala plýtvání potravin v domácnostech. Pouhých 13% respondentů 

starších 65 let na otázku:,, Proč vám vadí vyhazovat jídlo?“ uvedlo, že je vyhazování 

špatné pro životní prostředí. Mezi nejčastější důvod, proč neradi plýtvají jídlem uvedlo 72 

% respondentů starších 65 let, že jim je líto peněz, které do nákupu potravin investují. Jako 

další důvody byly uváděny například plýtvání dobrým jídlem (42 %), důvod ekonomický 

spojený s omezeným rozpočtem (26 %) nebo důvod ekologický, kdy respondenti cítí vinu 

za produkci potravinového odpadu. (tamtéž, 2013). 

Quested a kol. (2013) uvádějí, že respondenti starší 65 let často méně plýtvají  

i vlivem životních zkušeností, kdy například během 2. světové války zažili příděly jídla, 

což je vedlo k větší skromnosti. Vliv mohly mít také lepší zkušenosti v oblasti skladování 

potravin, přípravy nebo rozplánování jídla.  

Podle studie WRAP (2007) starší lidé častěji před nákupem sepisují nákupní 

seznam než lidé mladší, což vede k více uvědomělému nákupu. Na druhou stranu i lidé 

starší 65 let vloží do košíku při nákupu tzv. nechtěné položky, které neměli v úmyslu 

nakoupit. V porovnání s mladšími lidmi jsou na tom však lépe. Celkem 27 % seniorů 

nakoupí nechtěné položky ve srovnání se 46 % respondentů ve věku 16-24 let. Celkem 

71,4 % respondentů starších 65 let preferuje vlastní přípravu jídla za použití čerstvých 

surovin oproti 55 % respondentů ve věku 16-35 let, kteří více do jídelníčku zařazují i 

předpřipravené potraviny. Z průzkumu WRAP dále vyplynulo, že 7 z 10 respondentů ve 

věku 16-35 let uvádí nízkou variabilitu svého jídelníčku, kdy vsází na osvědčená jídla. U 

respondentů starších 65 let tato statistika vzrostla dokonce až na 9 z 10 (89,2 %) a ukázala 

větší konzervativnost seniorů při přípravě jídla (tamtéž, 2007). 

Průzkum společnosti WRAP (2007) dále uvádí, že vliv na produkci potravinového 

odpadu mají i slevové akce, které pobízejí spotřebitele k impulzivnější koupi. S tímto 

tvrzením se nejméně shodlo 55 % respondentů starších 55 let.  

Pokud bychom vzali v úvahu demografické hledisko, zjistíme, že více šetří senioři 

a nejméně lidé mezi 20-40 lety a rodiny s dětmi. IPSOS (2015) zmiňuje, že okolo 40 % 

populace vyhazuje potraviny několikrát do měsíce a 7 % několikrát do týdne. Průzkumy 
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společnosti IPSOS (2015) dále uvádějí, že čtyři lidé z deseti pravidelně vyhazují potraviny, 

nejčastěji tomu tak je u lidí do 24 let. 

Výzkumy veřejného mínění ukazují, že k vyhazování potravin mají sklon 

především mladí lidé mezi 18–29 lety. Právě oni dle statistik patří k lidem, co plýtvají 

nejvíce (Zachraň jídlo, 2017). 

V rámci přístupu k nakládání s potravinami lze na toto poukázat u dvou skupin lidí. 

První skupinou jsou mileniálové (narozeni v letech 1980-1994) a generace Z (narozeni 

v letech 1995-2014). I přesto, že mladá generace tráví velkou část svého času v kuchyni, 

plýtvají více než lidé starší 53 let, kteří se zaměřují především na ekonomickou stránku 

věci, tedy jak co nejvíce ušetřit (Zachraň jídlo, 2017). 

 

2.2.3 Důvody plýtvání potravinami  

 

 U vyprodukovaných potravin dochází k jejím ztrátám a zbytečnému plýtvání 

napříč celým dodavatelským řetězcem. Tyto ztráty vznikají na samém počátku zemědělské 

produkce a končí vlastní finální spotřebou, která se uskutečňuje v jednotlivých 

domácnostech. (Gustavsson a kol. 2011).  

K největšímu plýtvání potravinami dochází v domácnostech, poté při zpracování 

potravin, v hotelech, restauracích či jiných stravovacích zařízeních a v neposlední řadě 

v supermarketech. Ke ztrátám potravin dochází především díky špatnému skladování, 

nevhodnému označení data spotřeby, velkým porcím, upřednostňováním dokonalého 

vzhledu potravin nebo přílišnému nakupování (Stuart, 2009).  

Stuart (2009) uvádí, že je potravinami plýtváno z různých důvodů. Jako první lze 

zmínit třídění čerstvých potravin, které se odchylují od toho, co je považováno za 

optimální, pokud jde o tvar, velikost či barvu. Tyto potraviny jsou často vyhozeny do 

kontejnerů u supermarketů nebo přímo na polích zemědělců. Dalším důvodem pro 

vyhození potravin je blížící se datum spotřeby. Ve shodě se Stuartem (2009) může být pro 

zákazníky matoucí označení výrobků. Zaměňují pojmy datum spotřeby s pojmem 

minimální trvanlivosti. Může tedy dojít k tomu, že lidé vyhodí potraviny, které jsou 

zdravotně nezávadné. Z důvodu nedostatku času může zákazník nakoupit potraviny bez 

předchozího důkladného přečtení informací uvedených na obalech výrobku týkající se 

finální spotřeby. Lidé často koupí výrobek s blížícím se datem finální spotřeby, který 

nestihnou včas spotřebovat. Tyto výrobky následně končí v odpadkových koších. Právě 

prodejci velmi často prodávají potraviny s prošlou dobou minimální trvanlivosti či 
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použitelnosti, výrobky nejsou označeny v českém jazyce nebo jsou výrobky špatně 

skladovány, především u mléčných a masných výrobků. (Hes a Šálková, 2010). 

Dalším důvodem, proč lidé potravinami plýtvají Stuart (2009) uvádí špatné skladování. 

Lidé v domácnostech se neřídí informacemi, jak správně daný produkt uchovávat. 

Následně dochází k jejich zkáze nebo mohou být v chladničce opomenuty. Podle 

Vysekalové (2004) může mít vliv na plýtvání potravinami jak nakupování impulzivní, tak 

nakupování přílišné, kdy lidé nakoupí větší množství potravin, než jsou schopni 

spotřebovat. 

 

Pešková (2018) rozděluje spotřebitele z pohledu přístupu k potravinám na následující 

typy: 

1) Moralisté – pro tuto skupinu jsou typické malé časté nákupy, dobře předem 

naplánované, takovým způsobem, aby všechny nakoupené potraviny byly včas 

spotřebovány a efektivně využity 

2) Ekologové – spotřebitelé se zamýšlejí nad plýtváním potravinami komplexně, 

plně si uvědomují svoji odpovědnost, domnívají se, že pokud svoji spotřebu 

upraví přijatelným způsobem, bude to mít pozitivní vliv na naši planetu 

3) Neřešící – jedná se o spotřebitele, kteří vyhazování potravin nepovažují za 

plýtvání, a to jak z pohledu vyhozených peněz nebo další využitelnosti zdrojů. 

Vyhazování potravin chápou jako součást spotřebního chování. Jídlo, které 

nestihnou spotřebovat nebo na něj zapomenou považují za samozřejmost, že 

skončí v koši 

Priefer a kol. (2013) uvádí, že demografické změny přispívají k produkci 

potravinového odpadu. Ten se zvyšuje díky rostoucímu množství jednočlenných 

domácností v průmyslových zemích. Tito členové se totiž nemusí a také nemají s kým o 

potraviny dělit. Dalším trendem směřujícím k většímu plýtvání potravinami je rostoucí 

počet zaměstnaných žen. V zaměstnání trávíme stále větší množství času, zkracuje se tedy 

i časový prostor věnovaný nákupům. Existují dokonce dle Priefer a kol. (2013) empirické 

důkazy, kdy lidé pracující na plný pracovní úvazek více vyhazují jídlo. 

 

 



25 

 

2.2.4 Důsledky plýtvání potravinami 

 

Priefer a kol. (2013) uvádí, že se plýtvání potravinami, kdy více jak jedna miliarda 

obyvatel planety trpí podvýživou, stává zejména problémem etickým. Díky nešetrnému 

hospodaření s potravinami ve vyspělých zemích se zákonitě musí zvyšovat poptávka po 

dalších potravinách. Tato globální rostoucí poptávka po potravinách bude mít potom za 

důsledek zvyšování cen, což může způsobit oslabení kupní síly chudých lidí v rozvojových 

zemích. Podle odhadu OSN by v roce 2050 mohla globální populace dosáhnout počtu 9,3 

miliard obyvatel na planetě. S takovýmto nárůstem se bude samozřejmě vyvíjet větší tlak 

na celosvětovou produkci a zásoby potravin. Pokud odhlédneme od skutečnosti, kdy jsou 

potraviny vyhozeny či zkonzumovány, jejich vlastní produkci provází negativní dopady na 

životní prostředí. Plýtvání potravinami je nejen úbytek důležitých živin, ale také zdrojů, 

které představuje půda, voda či energie, které jsou nezbytné pro produkci a následnou 

distribuci potravin.  

Tím, že budeme zodpovědněji a efektivněji zužitkovávat vyprodukované potraviny 

ušetříme zdroje, kterými jsou voda, energie, půda a pracovní síla. Tato kapacita, jak 

výrobní, tak zemědělská by se mohla využít k jiným účelům. Rostoucí poptávka po 

zemědělských produktech a omezená úrodnost půdy způsobuje, že dochází k odlesňování 

tropických deštných pralesů, rozšiřování zemědělských ploch na úkor chráněných oblastí 

nebo pěstování plodin v oblastech přirozených travinných porostů. Další nároky na vyšší 

využití půdy je spojeno se změnou stravovacích návyků, například s rostoucí konzumací 

masných výrobků. Přestože masné výrobky jsou ve srovnání s ovocem či zeleninou a 

pečivem vyhazovány poměrně málo, právě produkce výrobků živočišného původu nejvíce 

přispívá k tvorbě emisí a nejvíce zatěžuje naši planetu (Priefer a kol., 2013). Pokud 

pomineme fakt, že plýtvání potravinami má negativní dopad na životní prostředí, neméně 

významné jsou i ztráty finanční, a to jak pro národní hospodářství, tak samotného 

spotřebitele (tamtéž, 2013). 

 

2.2.5 Příčiny potravinových ztrát 

 

Očekávání zákazníků se zvyšují, jak z pohledu atraktivnosti a různorodosti 

nabídky, tak i díky globalizaci trhů, vyšší poptávce po ovoci, zelenině, mase a dalších 

produktech, které rychle podléhají zkáze. Tím, že roste migrace obyvatel z vesnic do 

městských oblastí se zvětšuje i vzdálenosti mezi místy spotřeby a produkce. To má za 
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následek delší přepravu, více prostředníků a delší chladírenské řetězce (Priefer a kol., 

2013). 

Plýtvání potravinami z pohledu spotřebitele v sobě zahrnuje řadu příčin, které se 

liší podle typu státu, jeho kultury, stravovacích návyků a typů domácností nebo podle 

druhu podnebí (Nilssen, 2013). 

Rozdíly příčin vzniku potravinových ztrát a plýtvání potravinami jsou jiné 

v rozvojových zemí a zemích průmyslových. V zemích rozvojových dochází ke ztrátám po 

samotné sklizni a ve fázi výroby, díky nedostatku finančních prostředků na vylepšení 

infrastruktury. V zemích průmyslových se problém týká chování lidí, neboť zvýšení 

produktivity v zemědělství za uplynulá desetiletí garantují spotřebitelům potravinové 

zásoby za rozumnou cenu. Je třeba zaměřit se zejména na fáze zpracování a distribuce, na 

spotřebitele a pohostinství. V průmyslových zemích se za posledních 40 let se výrazně 

snížil podíl výdajů domácností na potraviny, což může být důsledkem menší pozornosti 

spotřebitelů v oblasti stravování, čímž může docházet k plýtvání. Přístupy ke stravování, 

jak z pohledu spotřeby, tak z hlediska nákupů se liší podle typu rodin (velikost a stáří členů 

domácnosti, výše jejich příjmů). (Nilsson, 2013). 

Waarts a kol. (2011) uvádějí, že ztráty v primární produkci, kterými máme na mysli 

ztráty v zemědělství, a nakládání s potravinami po sklizni jsou dle Evropského parlamentu 

v porovnání s rozvojovými zeměmi v průmyslových zemích poměrně nízké. Jako jedna 

z možných příčin, kdy k těmto ztrátám v průmyslových zemích dochází, je orientace 

produkce na potřeby trhu, což může mít za následek skutečnost, že nabídka převyšuje 

poptávku. Samotnou nadvýrobu mohou zapříčinit i přísné smluvní podmínky nebo normy 

týkající se jakosti, která je určena velkodistributory. Supermarkety kladou důraz na 

rostliny, ovoce či zeleninu s požadovanými vlastnostmi. Především díky proměnlivému 

počasí, které nejsou zemědělci schopni předvídat, zůstane část úrody, která není 

v dohodnuté kvalitě, na poli. Další důležitá skutečnost týkající se analýzy potravinových 

ztrát představuje podmínky, které vyplývají z právního rámce. Jde zejména o rozlišení 

mezi kontaminací potravin, k níž dojde v průběhu výroby, dále reziduí veterinárních léčiv 

obsažených v potravinách, které jsou živočišného původu a reziduí pesticidů obsažených 

v plodinách. Pro všechny tyto druhy kontaminace byly stanoveny maximální limity možné 

koncentrace. Tato různá právní omezení jsou příčinou produkce potravinového odpadu 

v primární výrobě (Waarts a kol. 2011). 

Problém nadvýroby se dotýká i zpracovatelského průmyslu. Specifické velikosti, 

normy na zpracování produktů, jsou požadavky potravinářského průmyslu na jejich 
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zpracování. Balená zelenina či ovoce se během zpracování často přebírá, aby se vešla do 

standardizované velikosti a váhy. Jak uvádí EU tento prodej balených produktů, vede ke 

ztrátám i v oblasti maloobchodu, neboť je-li produkt poškozen, je nákladné balení otevřít a 

zbývající část vrátit do prodeje. Manipulace s produkty živočišného původu jako je maso, 

uzeniny, mléko a mléčné výrobky podléhá množství předpisů stanovených EU, které 

nařizují přísná hygienická pravidla. Vyžadují také jasnou dokumentaci potravinového 

řetězce, aby mohla být zajištěna odpovídající sledovatelnost, a to především díky 

identifikačním známkám, které jsou na každém balení. Maso a uzeniny podléhají rychlé 

zkáze díky své mikrobiální citlivosti. Z tohoto důvodu je třeba důsledné dodržování 

chladícího řetězce. V diskontních prodejnách a supermarketech, které nabízejí velký výběr 

tepelně neupravených masných výrobků, je možnost jejich vyhození vyšší díky krátkým 

dobám prodeje. Teplotní výkyvy, kontaminace masa, přerušení chladicího řetězce, to vše 

může být důsledkem vyhození produktu (Priefer a kol., 2013). 

 

2.2.5.1 Plýtvání v domácnostech  

 

Jak uvádí Priefer a kol. (2013), s nárůstem prosperity dochází k zesilujícímu trendu 

v plýtvání potravinami. Tento fenomén je typický pro vyšší společenské vrstvy, dokonce i 

v zemích, ve kterých se průměrný příjem pohybuje na nízké či střední úrovni. Nakupujeme 

často ve větším množství, například na celý týden, přičemž díky tomuto způsobu 

nakupování se zvyšuje riziko, že odhad nebude správný a dojde k následnému vyhození 

potravin, které se nezužitkují.  

Co se plýtvání v domácnostech týká, hrají významnou roli postoje a chování 

domácností. Dnešní nabídka různých polotovarů a jiných druhů potravinářských výrobků 

svádí zákazníky k tomu, aby experimentovali a zkoušeli nové či neznámé produkty. Díky 

těmto experimentům mnohdy dojde k tomu, že jim výrobky nezachutnají, a tudíž je 

spotřebitel vyhodí. Dalším příkladem, který poukazuje na nesprávné zacházení 

s potravinami je chybná informovanost spotřebitelů, jak správně potraviny skladovat  

a uchovávat (Priefer a kol., 2013). Společnost WRAP (2007) uvádí, že spotřebitelé často 

na jídlo uchované v lednici zapomenou (například ho uloží do spodní nebo zadní části 

chladničky), následně se zkazí a je vyhozeno. V neposlední řadě jako důvody plýtvání 

potravinami je nutné zmínit i vaření větších porcí, které člověk nezkonzumuje a následně 

vyhodí, nakupování velkého množství potravin bez předchozího plánování či podlehnutí 

marketingovým akcím typu „dva plus jeden produkt zdarma“ (Stuart, 2009). 
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Dle Priefera a kol. (2013) by mělo být u výrobků v hotovém balení na obalu 

uvedeno datum minimální trvanlivosti. Jedná se o dvě důležitá označení, jakými jsou: 

„Spotřebujte do (use by) a „Minimální trvanlivost do“ (best before).  Označení 

„Spotřebujte do“ představuje nejzazší datum, do kdy je z hlediska bezpečnosti vhodné 

výrobek konzumovat. Jedná se například o mleté maso, syrové ryby nebo další výrobky, 

které snadno podléhají zkáze. Do této kategorie patří i mléčné výrobky. „Minimální 

trvanlivost do“ se netýká bezpečnosti potravin. Konzumace potraviny by i po uplynutí 

uvedeného data měla být bezpečná. Díky tomu, že je veřejnost nedostatečně informována o 

přesném významu těchto doporučení dochází k dalšímu zbytečnému plýtvání potravinami. 

Spotřebitelé mají podle Priefera a kol. (2013) představu o tom, že prošlé datum minimální 

trvanlivosti je důvodem k vyhození jídla, neboť se obávají, že je výrobek zkažený a 

nepoživatelný. Spotřebitelé tedy často spojují obě označení v jedno.  

 

2.2.5.2 Plýtvání v supermarketech  

 

Velký vliv na primární produkci má obchodní sektor, který stanovuje normy jakosti 

zemědělského zboží. Výrobky, které jsou odmítnuty, zůstávají výrobcům. A právě tyto 

normy, které určují tvar, barvu, velikost nebo vzhled jsou důvodem k selekci potravin, 

které se následně ztrácejí (Stuart, 2009). 

I přesto, že byl počet evropských obchodních norem pro čerstvou zeleninu a ovoce 

v roce 2009 snížen z 36 na 10, obchodní sektor stále požaduje standardizované výrobky, 

protože si se zbožím nepravidelného tvaru či velikosti logistický proces skladování neumí 

poradit. Než se potravina vůbec dostane do samotného obchodu, je zapotřebí ji nejprve 

dovézt a distribuovat. Ztráty mohou vznikat již v momentě, kdy přepravní firmy nedodrží 

stanovený čas určený pro dodávku a následnou vykládku zboží. Během přepravy se díky 

nesprávné manipulaci může obal poškodit nebo ztratit. Problematický je v oblasti logistiky 

samotný proces uskladnění. Pokud dojde k naskladnění značného množství zboží, vede to 

k tomu, že datum trvanlivosti již nemusí vyhovovat prodejním podmínkám nebo se 

uskladněné zboží může dokonce zkazit. Právě v důsledku vypršení data spotřeby vzniká ve 

velkoobchodu nebo maloobchodu potravinový odpad. A to i přesto, že není zakázáno dále 

takovéto výrobky prodávat, pokud je zaručeno, že nepředstavují žádná rizika. Není to však 

běžnou praxí, a to zejména z důvodu vyhnutí se odpovědnosti. Proto výrobci stanovují data 

minimální spotřeby s jistou mírou opatrnosti, aby se vyhnuli rizikům, která souvisejí 
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s odpovědností za výrobky nebo následné poškození dobré pověsti. Obchodní sektor se na 

celkovém objemu potravinového odpadu v EU podílí jen okolo 5 % (Priefer a kol., 2013). 

 

2.2.5.3 Plýtvání ve stravovacích zařízeních 

 

U organizací, zajišťující stravovací služby, je potravinový odpad z velké části 

přímo úměrný velikosti porcí. Čím větší porce jsou, tím roste počet zákazníků, kteří jídlo 

nedojedí. S takovýmto trendem se lze setkat v Americe i Evropě. V luxusnějších zařízeních 

zákazníci očekávají, že bude k dispozici plná nabídka. Tím v podstatě nutí provozovatele 

k přípravě dalšího množství jídla, které se následně nespotřebuje. Tuto skutečnost můžeme 

shledat například v hotelech nabízejících stravování formou all inclusive. K tomu, aby 

mohly být zbytky opětovně využity či dále nabízeny, je zapotřebí dostatečného prostoru, 

aby mohly být uchovány v chladu. Mnohdy je často jednodušší zbytky vyhodit, než je 

správně zabalit nebo zmrazit. Efektivně využít zbytky je poměrně komplikované, protože 

většina provozovatelů vytváří denní nabídky s větším předstihem a z tohoto důvodu nejsou 

schopni jídelní lístek efektivně upravit. O množství potravinového odpadu se podle EU 

nevedou žádné záznamy, není tudíž žádná zpětná vazba, v jakém rozsahu k plýtvání 

dochází. Restaurační zařízení jsou limitovány právními předpisy a nařízeními. S ohledem 

na hygienické požadavky je možné využití zbytků pouze v případě, že jídlo neopustilo 

kuchyň. K dalšímu plýtvání potravinami přispívá i dvouhodinová lhůta, která je stanovena 

na prodej nechlazených výrobků. To nutí poskytovatele stravovacích služeb k tomu, že 

pokud jsou výrobky v prodeji déle jak dvě hodiny, musí je vyhodit (Priefer a kol. 2013). 

 

2.2.6 Varianty snížení ztrát potravin 

 

V různých debatách, které se uskutečňují v jednotlivých státech na různém stupni 

mezinárodní a národní úrovně, bylo zavedeno velké množství různých opatření, jež mají 

motivovat aktéry v jednotlivých fázích dodavatelského procesu jak k odpovědnějšímu, tak 

šetrnějšímu nakládání s jídlem. Pozornost směřuje zejména k metodám, jejichž realizace je 

nenáročná a umožňuje dosažení dlouhodobých příznivých výsledků. Ve všech členských 

státech EU by se mělo pravidelně sledovat plýtvání potravinami, aby bylo možné následně 

zhodnotit efektivitu stanovaných opatření. Odvětví, mezi něž patří např. pohostinství, 

maloobchod nebo výroba, by měla přijmout závazky na bázi dobrovolnosti týkající se 

zamezení plýtvání potravinami. Problematické podle EU je, že není k dispozici dostatek 
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spolehlivých údajů. To komplikuje provádění opatření vedoucích k omezování plýtvání 

potravinami. Je tedy nutné přijmout závaznou definici, co vlastně „plýtvání potravinami“ 

je. Tato definice by rozlišovala pojmy vyhnutelné a nevyhnutelné plýtvání potravinami. 

Z pohledu snadnější možnosti sledování je zapotřebí zavést povinný tříděný sběr 

potravinového odpadu či sběr dobrovolný, a to na všech úrovních potravinového řetězce 

(Priefer a kol., 2013). 

Snaha omezit plýtvání potravinami se mnohdy dostává do rozporu s cílem 

stanoveným ve společnosti, tedy předcházet rizikům, jež ohrožují zdraví či život 

spotřebitelů. Tyto cíle, které jsou zakotveny v nejrůznějších předpisech EU, by se neměly 

týkat pouze oblastí již zmíněných, jako je kontaminace, povolené maximální limity reziduí 

pesticidů nebo povolených veterinárních léčivých přípravků v potravinách. Je zapotřebí 

přezkoumat současný systém různých předpisů o bezpečnosti potravin. Z tohoto přezkumu 

by mělo vyplynout, která ustanovení nejsou z hlediska ochrany zdraví nutná, přičemž 

právě striktní dodržování těchto pravidel vede ke zbytečnému plýtvání potravinami. Je 

tedy zapotřebí zrevidovat limity tak, aby došlo ke snížení plýtvání potravinami, aniž by 

bylo ohroženo lidské zdraví a snížena bezpečnost potravin (Priefer a kol., 2013). 

Z různých forem průzkumů provedených v jednotlivých členských státech 

vyplynulo, označení údajů „minimální trvanlivost do“ (best before) a „spotřebujte do“ 

(used by) je pro zákazníky stále matoucí. Bylo by tedy dle EU vhodné zrevidovat platné 

předpisy týkající se označení data spotřeby u potravin, čímž by se zlepšilo vizuální 

označení data spotřeby. Dále by stálo za zvážení, stanovit datum minimální trvanlivosti na 

základě skutečné trvanlivosti produktu a zvážit u trvanlivých potravin zrušení data 

spotřeby. Mezi další nástroje, díky nimž by mohlo dojít k zamezení plýtvání potravinami, 

patří informační kampaně. Jejich cílem je upozornit a přimět spotřebitele efektivněji 

nakládat s potravinami a motivovat je k tomu, aby problematiku plýtvání brali 

zodpovědněji a na potraviny brali větší ohled (Priefer a kol., 2013). 

 

2.2.6.1 Organizace bojující za snižování potravinami 

 

 Pokud pomineme již zmíněnou potravinovou banku, vznikají nové organizace, 

které se snaží upozornit, jak bojovat proti plýtvání potravinami.  

První neziskovou organizací je Zachraň jídlo, která se snaží především vzdělávat 

lidi o možnostech snížení potravinového odpadu. Tato organizace spolupracuje 

s potravinovou bankou, se kterou realizují například takzvané ‘‘paběrkování‘‘, které 
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uskutečňují již od roku 2015. Sbírají vzhledově nedokonalou zeleninu z polí různých 

farmářů, kterou následně posílají do potravinových bank. Za rok 2018 se jim podařilo 

sesbírat 18 tun jídla z farmářských polí (Zachraň jídlo, 2018). Od roku 2016 zahájili 

projekt s názvem ‘‘Jsem připraven.‘‘ Přes 11 tisíc spotřebitelů podepsalo petici o prodeji 

pokřivené zeleniny a ovoce. Na základě tohoto projektu začali Tesco, Rohlík.cz či Penny 

market tuto neesteticky vypadají zeleninu a ovoce prodávat (Zachraň jídlo, 2016). 

Jako další, poměrně novou organizací je Nesnězeno, která se snaží motivovat 

restaurace, aby zamezily plýtvání jídlem a nesnězené porce nabídly lidem za sníženou 

cenu. Do tohoto projektu se začíná zapojovat stále více restaurací. Zatím pouze v Brně a 

okolí, ale svou působnost plánují rozšířit i do dalších měst v České republice. V současné 

době  

o nesnězených porcích informují pomocí sociálních sítí. V blízké době bude spuštěna 

aplikace, která by měla zarezervování a vyzvednutí jídla velmi usnadnit (Nesnězeno, 

2018).  

Kromě českých organizací se problematice plýtvání potravinami věnuji dva 

evropské projekty: „Green Cook“ a „Fusion“ Díky projektu Green Cook spolupracují 

evropské státy na modelu udržitelného hospodářství s potravinami. Projekt pracuje na 

zavedení jednotného termínu „potravinový odpad“. V programu Fusions (Food Use for 

Social Innovation by Optimising Waste Prevention) je zapojeno 21 institucí ze 13 

členských států. Projekt má vést k lepšímu monitoringu v oblasti plýtvání potravinami 

s cílem optimalizovat využívání potravin v celém potravinovém řetězci a k vytvoření 

metodiky proti plýtvání potravinami v rámci EU. Ve Spojeném království vznikl v roce 

2000 program WRAP (Waste and Resources Action Programme). Tato iniciativa je 

podporovaná státem a cílem je snížit všechny druhy plýtvání, a to jak v soukromém, tak i 

průmyslovém sektoru. V tomto projektu je problematika plýtvání potravinami v popředí již 

několik let. Hlavním úkolem je zpracování kvalifikovaného odhadu rozsahu potravinových 

ztrát napříč celým Spojeným královstvím a následně navodit diskuzi s jednotlivými 

zúčastněnými stranami. Následně upozornit spotřebitele na tento rostoucí problém 

prostřednictvím kampaně, která se nazývá „Love Food Hate Waste“ (Preifer a kol., 2013). 
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2.2.6.2 Zamezení plýtvání potravinami v domácnostech 

 

V domácnostech se ze všech sfér plýtvá nejvíce (CVVM, 2018). Člověk, jako 

spotřebitel, má možnost se aktivně podílet na snížení potravinového odpadu. 

Organizace pro výživu a zemědělství (FAO, 2011) uvádí způsoby, jak mohou 

domácnosti napomoci k redukci potravinového odpadu. Jako první uvádí již výše zmíněné 

plánování a psaní nákupního seznamu, dle kterého by se měli lidé v supermarketech 

následně i řídit. Mason a Bearden (1978) uvádějí, že nákupní seznam potravin, které chce 

spotřebitel koupit, pomáhá chovat se v obchodě racionálněji a vede k selektivnějším 

nákupům s větším povědomím o nabízeném zboží.  

Jako další je vhodné pečlivě kontrolovat datum spotřeby daného výrobku. Je 

vhodnější koupit výrobek s delší trvanlivostí než ten, u kterého se blíží datum expirace a 

spotřebitel si je vědom, že by tento výrobek nestihl zkonzumovat. V neposlední řadě 

zmiňují skladování, kdy nabádají spotřebitele, aby četli informace na etiketách výrobků o 

správném uchovávání (Gusstavson a kol., 2011). 

 Ministerstvo zemědělství navrhuje, aby lidé více využívaly své zásoby, použily je 

k dalšímu vaření, či je zamrazovaly nebo kompostovaly. Různé vzhledově nedokonalé 

potraviny se dají dále efektivně zužitkovat. Mohou být použity do různých zpracovaných 

výrobků, kterými mohou být například různé druhy destilátů či polotovarů. Dle 

ministerstva zemědělství by bylo vhodné celkově racionálněji a ekonomicky zvažovat, zda 

daný výrobek skutečně potřebujeme a preferovat lokální dodavatele před zahraničními (Jak 

mohu omezit plýtvání potravinami, 2014). 

Dalším vhodným preventivním prostředkem, který vede k předcházení plýtvání 

potravinami, mohou být různé druhy přednášek na školách nebo v rámci různých festivalů, 

happeningů, na kterých dochází k rozšíření povědomí o nutnosti neplýtvat potravinami 

(Zachraň jídlo, 2013). 

Quested a kol. (2013) dále navrhují možnosti vedoucí ke snížení plýtvání 

potravinami v domácnosti: 

 

a) Kontrolovat stav potravin v chladničce a ve spíži před nákupem 

b) Vytvoření nákupního seznamu s potravinami, které jsme schopni zkonzumovat 

c) Používání mrazničky pro prodloužení trvanlivosti potravin 

d) Plánování jídel, která budou během týdne v domácnosti uvařena 

e) Využívání zbytků  
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f) Skladování masa a sýrů v odpovídajícím obalu 

g) Skladování ovoce v chladničce 

h) Rozdělení jídel do několika porcí  

 

Quested a kol. (2013) zmiňují, že plánování jídelníčku může usnadnit i komunikaci 

se členy domácnosti, pomáhá jim rozplánovat si nákupní seznam a může vést i k větší 

variabilitě jídelníčku. Quested a kol. (2013) uvádějí, že 44 % lidí v domácnosti předem ví, 

jaká hlavní jídla budou v týdnu vařit.  

 

2.2.6.3 Zamezení plýtvání potravinami v restauracích 

 

Přizpůsobit velikost porce skutečné potřebě se nabízí jako jednoduchý, přesto 

účinný způsob v boji proti plýtvání potravinami v oblasti, jakou je pohostinství. Může se 

jednat například o zavedení porcí, které budou odstupňované podle ceny nebo nahrazení 

stravovacích zařízení typu: „sněz, co můžeš“ za taková, kde by se cena odvíjela od 

množství jídla, které zákazník skutečně zkonzumuje. Jak uvádí EU, v případě, že tato 

opatření nevznikají na bázi dobrovolnosti, měly by zákonodárné orgány uvažovat nad 

jejich uzákoněním. Značnou měrou by v oblasti plýtvání potravinami ze strany 

pohostinství přispěla i lepší osvěta v oblasti skladování, mrazení, školení zaměstnanců či 

efektivního plánování jídelního lístku nebo pečlivá evidence týkající se dokladování 

potravinového odpadu (Priefer a kol., 2013). 

 

2.2.6.4 Odstranění příčin plýtvání  

 

Ze stanoviska Evropského hospodářského a sociálního výboru (Nilsson, 2013), 

týkající se tématu ,,Příspěvek občanské společnosti ke strategii pro prevenci a omezování 

potravinových ztrát a plýtvání potravinami“ vyplývají následující závěry a doporučení: 

 

a) Zavedení definice a společné metodiky ke zjištění množství potravinového odpadu, 

který vznikne ztrátami a plýtváním 

b) Využívat u dodavatelů a restauratérů produkty, které jsou stále vhodné ke 

konzumaci 
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c) Problematiku plýtvání potravinami zařadit jako součást vzdělávacího programu, jak 

v oblasti domácího nebo kolektivního stravování, tak v oblasti zabývající se 

uchováním potravin a maximální využitelnosti obalu 

d) Správný způsob výkladu data trvanlivosti a data spotřeby 

e) Vhodný způsob balení produktů (pro lepší uchování výrobků, např. znovu 

uzavíratelné obaly) 

f) Spolupráce spotřebitelů s distributory – například navázání dialogu týkající se 

původu potravin, výrobních metod, výživových hodnot, ceny nebo poučení o 

správném výkladu data spotřeby uvedeného na etiketách 

g) Co nejjednodušší přesun potravinových přebytků do potravinových bank (úprava 

administrativních požadavků, které by motivovaly dodavatele zasílat potraviny 

stále vhodné ke spotřebě do potravinových bank, než aby byly vyhozeny) 

h) Úprava učebních osnov budoucích kuchařů – zvýšení povědomí o aspektech 

ovlivňujících plýtvání potravinami, které zahrnují například řízení zásob, orientaci 

na zákazníka nebo třídění odpadu 

i) Na úrovni primární výroby posílit aplikovaný výzkum v oblasti živočišné a 

rostlinné výroby za účelem minimalizace ztrát způsobených nemocemi, změnou 

klimatu  

a nedostatkem technických prostředků 

j) Zkrácení cest mezi dodavatelem a spotřebitelem, kdy dojde k odstranění 

prostředníků mezi samotnou výrobou a spotřebou  

 

Quested a kol. (2013) uvádějí, že lidé starší 65 let plýtvají méně než lidé mladšího 

věku. Lidé starší 65 let hospodaří odlišně. Mezi nejčastější důvod, proč senioři neradi 

plýtvají jídlem jsou ekonomické důvody, kdy je jim líto vynaložených peněz, které 

investují do nákupu potravin. Toto je často spojeno s omezeným finančním rozpočtem. 

Dalším důvodem, proč tito lidé méně plýtvají potravinami může být skutečnost, že 

například sami zažili válku, která se vyznačovala omezeným množstvím jídla, což je tedy 

přimělo k větší hospodárnosti s potravinami. Starší generace se více zaměřuje na 

neplýtvání potravinami z pohledu ekonomického. Důvod enviromentální není pro tuto 

skupinu respondentů primární (tamtéž, 2013). Na základě průzkumů společnosti WRAP 

(2007) se starší respondenti domnívají, že potravinami neplýtvají, což bylo potvrzeno 

průzkumem, ve kterém senioři uvedli, že sami zažili nedostatek jídla během přídělového 
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systému. Senioři mají také větší zkušenosti v efektivním plánování jídla oproti mladším 

lidem nebo rodinám s dětmi. 

 

3. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1 Cíl práce 

 

Cílem empirické části práce je zjistit, jak souvisí postoj k plýtvání potravinami a 

plýtváním samotným s věkem respondenta. Budu se snažit dokázat, že čím starší 

respondenti jsou, tím méně vyhazují potraviny.  

 

3.2 Data 

 

 Ve svém výzkumu jsem se rozhodla využít data, která jsou dostupná ze 

Sociologického ústavu Akademie věd ČR, která byla sesbírána Centrem pro výzkum 

veřejného mínění (CVVM, 2018).  

 Pro svoji práci jsem použila data s názvem Naše společnost – červen 2018, která 

byla sesbírána pomocí standardizovaného interview. Vzhledem k dobré kvalitě vyplněných 

dotazníků byly do zpracování zařazeny všechny provedené rozhovory. ,,V rámci výzkumu 

bylo dotázáno 1078 osob reprezentující obyvatelstvo ČR starší 15 let a mladší 90 let. 

Konkrétně zde bylo dotazováno 525 mužů a 553 žen. Terénního sběru dat se zúčastnilo 

celkem 240 tazatelů. Kvótními znaky dotazovaných byly věk, pohlaví a dosažené vzdělání. 

Základním vzorkem zde byla populace České republiky. Byla kontrolována velikost místa 

bydliště a regionů, kde zajišťuje tazatelská síť územní reprezentativu souboru. Celkově 

tedy můžeme říci, že je soubor dotazovaných reprezentativní, jelikož jeho složení odpovídá 

základní populaci.“ (CVVM, 2018, str. 11)  

 Na téma spotřebitelského chování v otázce plýtvání potravin bylo již několik 

výzkumů provedeno. Tento výzkum využívá nová data z roku 2018.  

 

3.3 Hypotézy 

 Na základě teoretické části, která se týkala spotřeby a plýtvání potravin, jsem 

stanovila několik hypotéz. U těchto hypotéz jsem se zaměřila na věk, kde mě především 

zajímalo, jak se lidé v České republice staví k problému plýtvání potravinami. Dle níže 
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uvedených hypotéz budu předpokládat, že starší lidé vyhazují potraviny méně než lidé 

mladší. Jak již bylo uvedeno v teoretické části práce, starší lidé nakupují s větším 

rozmyslem, mají větší praxi a odhad a chovají se ekonomičtěji.  

 

3.3.1 Výběr indikátorů 

Pro účely svého výzkumu jsem použila následující otázky: 

 

PL. 7 Názor na plýtvání potravinami 

Jaký je Váš názor na plýtvání potravinami? Vyberte z níže uvedených odpovědí.  

 

1) Plýtvání potravinami není celospolečenský problém. 2) Plýtvání potravinami správné 

není, ale máte za to, že tu jsou aktuálnější problémy, které je potřeba řešit. 3) Plýtvání 

potravinami považujete za velký problém. 9) neví 

 

kódování: 1 - Plýtvání potravinami není celospolečenský problém, 2 - Plýtvání 

potravinami správné není, ale máte za to, že tu jsou aktuálnější problémy, které je potřeba 

řešit, 3 - Plýtvání potravinami považujete za velký problém, 9- neví, 0 - bez odpovědi, 7 - 

odmítl odpovědět 

 

IDE. 2 Věk 

Kolik je vám let? 

kódování: Respondent uvedl svůj věk 

 

IDE. 8 Pohlaví 

Pohlaví 

kódování: muž – 1, žena - 2 

 

IDE.6b Vzdělání 

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 

kódování: 1- (neúplné) základní vzdělání, 2 – střední bez maturity a vyučení, 3 – střední 

s maturitou, 4 – VOŠ, bakalářské, VŠ, postgraduální 
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IDE. 10a Osobní čistý měsíční příjem 

Jaký je Váš celkový čistý měsíční příjem, tj. příjem pouze Vaší osoby? Pokud nevíte přesně, 

odhadněte prosím alespoň přibližnou částku. 

kódování: 7 – nemá příjem, 9) odmítl odpovědět, 0) bez odpovědi 

 

PL. 10 Podíl vyhozených potravin za domácnost 

Kolik procent potravin v domácnosti nesníte, ale vyhodíte do koše, dáte zvířatům nebo na 

kompost? 

 

kódování: 1) vůbec nic, 2) maximálně 10 %, 3) více než 10 %, ale méně než čtvrtinu, 4) 

zhruba čtvrtinu a více, ale méně než polovinu, 5) polovinu a více, 9) neví, 0) bez odpovědi, 

7) odmítl odpovědět 

 

Důvody nevyhazování potravin 

Doslovné znění otázky: Lidé uvádějí různé důvody, které je vedou k tomu, aby 

nevyhazovali potraviny. Budu Vám číst některé z nich, a Vy prosím vždy uveďte, jak je 

pro Vás takový důvod důležitý, nebo nedůležitý. 

 

PL. 13a Důvod nevyhazovat potraviny – ušetření peněz  

a) Myslíte na to, že můžete ušetřit peníze. 

 

PL. 13b Důvod nevyhazovat potraviny – neekologické  

b) Myslíte na to, že vyhazování potravin je neekologické. 

 

PL. 13c Důvod nevyhazovat potraviny – jiní lidé nemají co jíst  

c) Myslíte na lidi, kteří nemají co jíst. 

 

PL. 13d Důvod nevyhazovat potraviny – líto času stráveného nákupem, přípravou 

d) Je Vám líto času stráveného nakupováním nebo přípravou jídla, které se nesní. 

 

PL. 13e Důvod nevyhazovat potraviny – vina za produkci odpadu obecně 

e) Cítíte vinu za produkci odpadu obecně. 

 

PL. 13f Důvod nevyhazovat potraviny – tím co dělá, může změnit společnost  
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f) Myslíte na to, že tím, co děláte, můžete sám změnit společnost. 

 

 

PL. 13g Důvod nevyhazovat potraviny – chce jít blízkým příkladem 

 g) Chcete jít svým blízkým příkladem. 

 

PL. 13h Důvod nevyhazovat potraviny – sám zažil nedostatek jídla 

h) Sám jste zažil, když jste neměl dostatek jídla. 

 

kódování: 1) velmi důležitý, 2) důležitý, 3) trochu důležitý, 4) vůbec není důležitý, 9) neví, 

0) bez odpovědi, 7) odmítl odpovědět 

 

3.3.2 Centrální hypotézy 

H11: Starší lidé vyhazují v domácnosti méně potravin než lidé mladší  

H21: Starší lidé si více myslí, že je plýtvání potravin celospolečenským problémem než 

lidé mladší  

H31: Důvody nevyhazování potravin se liší podle věku  

 

3.3.3 Pracovní hypotézy (k hypotéze H3) 

 

H31: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu ušetření peněz  

H32: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že je to 

neekologické 

H33: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že jiní lidé nemají 

co jíst  

H34: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že je mu líto času 

stráveného nakupováním nebo přípravou jídla, které se nesní 

H35: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu pocitu viny za 

produkci odpadu obecně 

H36: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z přesvědčení, že tím, co 

dělá, může změnit společnost 

H37: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že chce jít 

blízkým příkladem 
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H38: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že sám zažil 

nedostatek jídla. 

 

 

3.4 Metoda 

 

 Své výpočty z dat jsem prováděla v programu SPSS, kde byly veškeré výsledky 

analyzovány pomocí ordinální regresní analýzy (logit), která určuje míru interakce 

vzájemného působení nezávislých (vysvětlujících) proměnných na proměnnou závislou 

(vysvětlovanou), která určuje sílu daného vztahu. Veškeré hypotézy byly testovány na 

hladině významnosti 5 % (Hendl, 2006).  

Pro interpretaci dat jsem se zaměřila na hodnotu pravděpodobnosti P, která́ ukazuje 

statistickou významnost. Pokud platí, že P <α nebo P = α, dojde k zamítnutí nulové 

hypotézy a platí hypotéza alternativní. Pokud naopak platí, že P> α, nulovou hypotézu 

nelze zamítnout. Dále jsem sledovala, zda má koeficient kladnou nebo zápornou hodnotu, 

aby bylo možné určit směr vysvětlované proměnné na vysvětlující proměnné. (Hendl, 

2004)  

 

Vzorec ordinální regrese: 

y = logit (b0 + b1x1 + b2x2 + ... + bnxn + ξ) 

 

Platí, že:   

y – závislá (vysvětlovaná) proměnná – plýtvání 

x1, x2, …, xn  nezávislé (vysvětlující) proměnné 

zájmová proměnná x1 je vzdělání 

kontrolní proměnné x2-x4 příjem, věk a pohlaví 

b1, b2, …, bn regresní koeficienty 

b0 - průsečík osy Y nebo konstantní člen 

ξ – chyba (náhodná složka) 

Vysvětlovanou (závislou) proměnnou (Y) v tomto případě byly jednotlivé otázky z 

dotazníku, které zjišťovaly důvody pro nevyhazování potravin. Jsou to otázky a), b), c), d), 

e), f), g) a h), které jsou uvedeny výše.  
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Vysvětlující (nezávislé́) proměnné (x1-n) jsou v tomto případě jednotlivé faktory, 

které je vedou k nevyhazování potravin.  

3.5 Popis dat 

 

V níže uvedených tabulkách a histogramech (u kategoriálních dat, ke kterým se 

hodí) představím vzorek respondentů, a to na základě používaných proměnných. Tabulky 

vycházejí z dat sesbíraných CVVM Naše společnost – červen 2018. V tabulce uvádím 

možnosti odpovědí a jejich kódování. 

 

Tabulka č. 1 Pohlaví respondentů 

 

Pohlaví Počet respondentů Počet v % 

muž (1) 525 48,7% 

žena (2) 553 51,3% 

 

Respondenti uvedli pohlaví. Dotazováno bylo celkem 525 mužů a 553 žen. 

 

Histogram č. 1 – Rozložení pohlaví respondentů 

 

 

 

Tabulka č. 2 – Věk respondentů 

 

Počet platných případů Minimum Maximum Průměr Bez odpovědi 

1078 15 90 47,4 0 

 

Respondent zde uvedl svůj věk. Dotázáno bylo 1078 osob reprezentující obyvatelstvo 

České republiky starší 15 let a mladší 90 let. 
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Tabulka č. 3 – Vzdělání respondentů 

Vzdělání studentů jsem rozdělila do 4 kategorií – 1) neúplné základní vzdělání, 2) střední 

bez maturity a vyučení, 3) střední s maturitou, za 4) VOŠ, VŠ a bakalářské studium 

 

Vzdělání Počet respondentů Počet v % 

(neúplné) základní 150 14% 

Střední bez maturity a vyučení 351 32,7% 

Střední s maturitou 371 34,4% 

VOŠ, bakalářské a VŠ 203 18,9% 

 

Níže v grafu nejsou uvedeni respondenti, kteří odmítli odpovědět. 

 

Histogram č. 2 - Rozložení vzdělání respondentů 

 

 

 

Tabulka č. 4 Osobní čistý příjem 

 

Příjem Počet respondentů Počet v % 

Odmítl odpovědět (7) 81 7,5% 

Nemá příjem (8) 314 29% 

Bez odpovědi (0) 17 1,6% 

 

Respondenti zde měli uvést svůj osobní čistý příjem, 81 respondentů odmítlo odpovědět. 
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Histogram č. 3 – Názor na plýtvání potravinami 

 

 

 

Respondenti, kteří nevěděli či odmítli odpovědět, byli z následné analýzy vyřazeni. 

 

Histogram č. 4 – Podíl vyhozených potravin za domácnost 

 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 

 

Histogram č. 5 – Důvod nevyhazování – ušetření peněz 

 

Postoj respondentů o důležitosti neplýtvání potravinami – ušetření peněz 
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Tabulka č. 5 – Důvod nevyhazování – ušetření peněz 

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, aby ušetřili své 

peníze. 

 

Odpovědi Počet Počet v % 

Velmi důležité (1) 446 41,4% 

Důležité (2) 421 39,1% 

Trochu důležité (3) 167 15,5% 

Vůbec není důležité (4) 32 3% 

Neví (9) 10 0,9% 

 

Histogram č. 6 – Důvod nevyhazování potravin – neekologické 

Postoj respondentů o důležitosti neplýtvání potravinami – neekologické 

 

 

 

Tabulka č. 6 - Důvod nevyhazování – neekologické  

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, jelikož je to 

neekologické. 

 

Odpovědi Počet respondentů Počet v % 

Velmi důležité (1) 261 24,3% 

Důležité (2) 410 38,1% 

Trochu důležité (3) 249 23,1% 

Vůbec není důležité (4) 123 11,4% 

Neví (9) 33 3,1% 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 
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Histogram č. 7 – Důvod nevyhazování – jiní lidé nemají co jíst 

Postoj respondentů o důležitosti nevyplýtvání potravinami – jiní lidé nemají co jíst 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 7 Důvod nevyhazování – jiní lidé nemají co jíst 

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, jelikož jiní nemají co 

jíst. 

Odpovědi Počet respondentů Počet v % 

Velmi důležité (1) 249 23,2% 

Důležité (2) 391 36,4% 

Trochu důležité (3) 280 26,1% 

Vůbec není důležité (4) 121 11,3% 

Neví (9) 33 3,1% 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 

 

Histogram č. 8 – Důvod nevyhazování – líto času stráveného nákupem, přípravou 

Postoj respondentů o důležitosti nevyplýtvání potravinami – líto času stráveného nákupem, 

přípravou 
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Tabulka č. 8 – Důvod nevyhazování – lítost času stráveného nákupem, přípravou 

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, jelikož jim je líto času 

stráveného nákupem nebo přípravou jídla 

Odpovědi Počet respondentů Počet v % 

Velmi důležité (1) 292 27,1% 

Důležité (2) 391 36,3% 

Trochu důležité (3) 261 24,3% 

Vůbec není důležité (4) 101 9,4% 

Neví (9) 31 2,9% 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 

 

Histogram č. 9 – Důvod nevyhazovat potraviny – cítí vinu za produkci odpadu obecně 

Postoj respondentů o důležitosti neplýtvání s potravinami – cítí vinu za produkci odpadu 

obecně 

 

 

Tabulka č. 9 – Důvod nevyhazování – cítí vinu za produkci odpadu obecně 

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, jelikož cítí vinu za  

produkci odpadu obecně.  

Odpovědi Počet respondentů Počet v % 

Velmi důležité (1) 144 13,4% 

Důležité (2) 306 28,4% 

Trochu důležité (3) 363 33,7% 

Vůbec není důležité (4) 213 19,8% 

Neví (9) 50 4,6% 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 
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Histogram č. 10 – Důvod nevyhazovat potraviny – tím co dělá, může změnit 

společnost 

Postoj respondentů o důležitosti neplýtvání potravinami – tím co dělá, může změnit 

společnost 

 

 

 

Tabulka č. 10 – Důvod nevyhazování – tím co dělá, může změnit společnost 

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, jelikož se domnívá, že 

tím, co dělá, může změnit společnost. 

Odpovědi Počet respondentů Počet v % 

Velmi důležité (1) 127 11,8% 

Důležité (2) 290 27% 

Trochu důležité (3) 336 31,2% 

Vůbec není důležité (4) 240 22,3% 

Neví (9) 83 7,7% 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 

 

Histogram č. 11 - Důvod nevyhazovat potraviny – chce jít blízkým příkladem 

Postoj respondentů o důležitosti neplýtvání potravinami – chce jít blízkým příkladem 
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Tabulka č. 11 – Důvod nevyhazovat – chce jít svým blízkým příkladem 

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, jelikož chce jít svým 

blízkým příkladem 

Odpovědi Počet respondentů Počet v % 

Velmi důležité (1) 220 20,5% 

Důležité (2) 392 36,5% 

Trochu důležité (3) 272 25,3% 

Vůbec není důležité (4) 164 15,3% 

Neví (9) 27 2,5% 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 

 

Histogram č. 12 - Důvod nevyhazovat potraviny – sám zažil nedostatek jídla 

Postoj respondentů o důležitosti neplýtvání potravinami – sám zažil nedostatek jídla 

 

 

 

Tabulka č. 12 – Důvod nevyhazovat – sám zažil nedostatek jídla 

Zda si respondent myslí, že je důležité omezit plýtvání potravinami, jelikož sám zažil 

nedostatek jídla 

 

Odpovědi Počet respondentů Počet v % 

Velmi důležité (1) 145 13,5% 

Důležité (2) 293 27,3% 

Trochu důležité (3) 253 23,6% 

Vůbec není důležité (4) 308 28,7% 

Neví (9) 73 6,8% 

 

Respondenti, kteří odmítli odpovědět, byli z analýzy vyřazeni. 
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3.6 Výsledky ordinální regresní analýzy 

 

PL. 10 Podíl vyhozených potravin za domácnost 

 

H10: Neexistuje souvislost mezi vyhazováním potravin v domácnosti a věkem 

H11: Čím starší respondent je, tím méně vyhazuje v domácnosti potravin než lidé mladší  

 

Tabulka č. 13 - Podíl vyhozených potravin za domácnost 

Kolik procent potravin v domácnosti nesníte, ale vyhodíte do koše, dáte zvířatům nebo na 

kompost? 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1  -2,47 0,247 0 

Threshold 2 0,025 0,232 0,912 

Threshold 3 1,348 0,242 0 

Threshold 4 1,997 0,258 0 

Location 

Osobní čistý příjem -5,816 5,509 0,291 

Věk -,027* 0,004 0 

Pohlaví_muž ,299* 0,119 0,012 

(neúplné) základní vzdělání 0,094 0,211 0,658 

Střední bez maturity a vyučení 0,173 0,171 0,311 

Střední s maturitou 0,177 0,169 0,295 

Pseudo R-Square     

Cox and Snell   0,06 

Nagelkerke   0,066 

McFadden   0,025 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1078 

Model Fitting Information     

Final   0 

 

Link function: Logit. 

 

Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální. 

 

Na základě hodnoty P, která je u věku menší než 0,05, můžeme říci, že se potvrdila 

platnost alternativní hypotézy a nulová hypotéza byla zamítnuta. Lze tedy říci, že starší 

lidé vyhazují v domácnosti méně potravin než lidé mladší. Navíc jako statisticky 

významný faktor se ukázalo pohlaví. Hodnota P a kladný koeficient nám ukazují, že muži 

vyhazují více potravin v domácnosti než ženy.  
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PL. 7 Názor na plýtvání potravinami 

 

H20: Neexistuje souvislost mezi věkem a tím, zda si lidé myslí, že je plýtvání 

celospolečenským problémem 

H21: Čím starší respondent je, tím více si myslí, že je plýtvání potravin celospolečenským 

problémem než lidé mladší  

 

Tabulka č. 14 - Názor na plýtvání potravinami 

Jaký je Váš názor na plýtvání potravinami? 

 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -2,052 0,242 0 

Threshold 2 0,19 0,231 0,411 

Threshold 3 3,821 0,316 0 

Location 

Osobní čistý příjem -9,089 5,477 0,097 

Věk 0,004 0,003 0,212 

Pohlaví_muž -,299* 0,118 0,011 

(neúplné) základní vzdělání -0,028 0,211 0,895 

Střední bez maturity a vyučení -0,325 0,17 0,056 

Střední s maturitou -0,002 0,168 0,99 

Pseudo R-Square     

Cox and Snell   0,016 

Nagelkerke   0,018 

McFadden   0,008 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1077 

Model Fitting Information     

Final   0,008 

 

Link function: Logit. 

 
Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  

 

Na základě hodnoty P, která je u věku větší než 0,05, nelze tedy říci, zda existuje 

souvislost mezi věkem a tím, zda si lidé myslí, že je plýtvání celospolečenským 

problémem. Jako statisticky významný faktor se ukázalo pohlaví. Na základě záporného 

koeficientu u kategorie pohlaví lze říci, že si muži více než ženy myslí, že je plýtvání 

potravinami celospolečenský problém.  
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Pracovní hypotézy (k hypotéze H3) 

PL. 13a Důvod nevyhazovat potraviny – ušetření peněz 

 

H30: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z důvodu 

ušetření peněz 

H31: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu ušetření peněz  

Tabulka č. 15 - Důvody nevyhazovat – ušetření peněz 

 

a) Myslíte na to, že můžete ušetřit peníze, když nebudete vyhazovat potraviny 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -1,341 0,233 0 

Threshold 2 0,47 0,23 0,041 

Threshold 3 2,274 0,265 0 

Threshold 4 3,744 0,382 0 

Location 

Věk -,020* 0,003 0 

Osobní čistý příjem -8.260 5.429 0,128 

Pohlaví_muž ,451* 0,118 0 

(neúplné) základní vzdělání -0,261 0,209 0,212 

Střední bez maturity a vyučení -0,224 0,168 0,182 

Střední s maturitou -0,241 0,166 0,146 

Pseudo R- Square     

Cox and Snell    0,049 

Nagelkerke   0,055 

McFadden   0,022 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1076 

Model Fitting Information     

Final   0 

 

Link function. Logit 

 

Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  

 

Na základě hodnoty P, která je u věku menší než 0,05, můžeme říci, že starší lidé 

nevyhazují potraviny z důvodu ušetření peněz, a že čím starší lidé jsou, tím méně 

potraviny vyhazují. Jako statisticky významný faktor se ukázalo pohlaví. Na základě P 

hodnoty a kladného koeficientu lze říci, že si muži více než ženy myslí, že nemohou ušetřit 

peníze, pokud nebudou vyhazovat potraviny.  
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PL. 13b Důvod nevyhazovat potraviny – neekologické  

 

H40: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin 

z ekologického důvodu 

H41: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že je to 

neekologické 

 

Tabulka č. 16 – Důvod nevyhazovat potraviny – neekologické 

 

b) Myslíte na to, že vyhazování potravin je neekologické. 

 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -0,934 0,225 0 

Threshold 2 0,73 0,224 0,001 

Threshold 3 2,013 0,233 0 

Threshold 4 3,706 0,279 0 

Location 

Věk -0,005 0,003 0,136 

Osobní čistý příjem 3.616 5.246 0,491 

Pohlaví_muž ,275* 0,113 0,015 

(neúplné) základní vzdělání 0,367 0,203 0,07 

Střední bez maturity a vyučení ,591* 0,164 0 

Střední s maturitou 0,144 0,161 0,373 

Pseudo R- Square     

Cox and Snell    0,024 

Nagelkerke   0,026 

McFadden   0,009 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1076 

Model Fitting Information     

Final   0 

 

Link function. Logit 

 

Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  

 

Na základě hodnoty P, která je u věku větší než 0,05, můžeme říci, že se 

nepotvrdila souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z ekologického 

důvodu. Jako statisticky významný faktor se ukázalo pohlaví a střední vzdělání bez 

maturity a vyučení. Na základě kladného koeficientu u kategorie pohlaví lze tvrdit, že si 
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muži více než ženy myslí, že vyhazování potravin není neekologické. Z hlediska vzdělání 

si lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a vyučení více myslí, že vyhazování 

potravin není neekologické než ti, kteří mají základní vzdělání či střední vzdělání 

s maturitou. 

 

PL. 13c Důvod nevyhazovat potraviny – jiní lidé nemají co jíst 

 

H50: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z důvodu, že 

jiní lidé nemají co jíst 

H51: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že jiní lidé nemají 

co jíst 

 

Tabulka č. 17 – Důvod nevyhazovat potraviny – jiní lidé nemají co jíst 

 

c) Myslíte na lidi, kteří nemají co jíst. 

 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -1,266 0,226 0 

Threshold 2 0,328 0,222 0,14 

Threshold 3 1,754 0,231 0 

Threshold 4 3,43 0,277 0 

Location 

Osobní čistý příjem 7,734 5,234 0,14 

Věk -,008* 0,003 0,011 

Pohlaví_muž ,440* 0,114 0 

(neúplné) základní vzdělání -0,003 0,202 0,99 

Střední bez maturity a vyučení 0,247 0,162 0,127 

Střední s maturitou -0,083 0,161 0,605 

Pseudo R-Square     

Cox and Snell    0,028 

Nagelkerke   0,03 

McFadden   0,01 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1074 

Model Fitting Information     

Final   0 

 
Link function: Logit. 

 

Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  
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Na základě hodnoty P, která je u věku menší než 0,05, můžeme říci, že starší lidé 

nevyhazují potraviny z důvodu, že jiní lidé nemají co jíst. Jako statisticky významný faktor 

se ukázalo pohlaví. Na základě kladného koeficientu u pohlaví můžeme říci, že muži více 

než ženy nemyslí na lidi, kteří nemají co jíst v otázce nevyhazování potravin.   

 

PL. 13d Důvod nevyhazovat potraviny – líto času stráveného nákupem, přípravou 

 

H60: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z důvodu času 

stráveného nákupem nebo přípravou jídla 

H61: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že mu je líto času 

stráveného nakupováním nebo přípravou jídla, které se nesní 

 

Tabulka č. 18 – Důvod nevyhazovat potraviny – líto času stráveného nákupem, 

přípravou 

d) Je Vám líto času stráveného nakupováním nebo přípravou jídla, které se nesní. 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -1,45 0,227 0 

Threshold 2 0,116 0,222 0,604 

Threshold 3 1,557 0,231 0 

Threshold 4 3,125 0,278 0 

Location 

Osobní čistý příjem -1,029* 5,261 0,05 

Věk  -,012* 0,003 0 

Pohlaví_muž ,534* 0,114 0 

(neúplné) základní vzdělání  0,178 0,202 0,377 

Střední bez maturity a vyučení -0,058 0,163 0,723 

Střední s maturitou -0,111 0,161 0,49 

Pseudo R – Square     

Cox and Snell   0,041 

Nagelkerke   0,044 

McFadden   0,015 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1076 

Model Fitting Information     

Final   0 

 

Link function. Logit 
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Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  

 

Hodnota P, která je u věku menší než 0,05 nám říká, že byla potvrzena platnost 

alternativní hypotézy a nulová hypotéza byla zamítnuta. Můžeme tedy tvrdit, že starší lidé 

nevyhazují potraviny z důvodu lítosti času stráveného nákupem nebo přípravou jídla, které 

nesní. Jako statisticky významný se ukázal osobní čistý příjem a pohlaví. U osobního 

čistého příjmu máme zápornou hodnotu (Estimate), která nám říká, že čím vyšší je 

respondentův osobní čistý příjem, tím více si myslí, že nevyhazují potraviny z důvodu, že 

jim je líto času stráveného nákupem nebo přípravou jídla, které nesní. U pohlaví máme 

kladnou hodnotu, díky které můžeme říci, že je mužům méně líto času stráveného 

nákupem nebo přípravou jídla, které nesní, než je tomu u žen.  

 

PL. 13e Důvod nevyhazovat potraviny – vina za produkci odpadu obecně 

 

H70: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z důvodu 

pocitu viny za produkci odpadu obecně 

H71: Čím starší respondent je, tím méně vyhazuje potraviny z důvodu pocitu viny za 

produkci odpadu obecně 
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Tabulka č. 19 – Důvod nevyhazovat potraviny – vina za produkci odpadu obecně 

e) Cítíte vinu za produkci odpadu obecně 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -1,798 0,23 0 

Threshold 2 -0,249 0,221 0,26 

Threshold 3 1,233 0,225 0 

Threshold 4 3,151 0,259 0 

Location 

Osobní čistý příjem 6,362 5,215 0,223 

Věk -0,002 0,003 0,498 

Pohlaví_muž 0,126 0,112 0,264 

(neúplné) základní vzdělání ,519* 0,201 0,01 

Střední bez maturity a vyučení 0,175 0,161 0,28 

Střední s maturitou -0,169 0,16 0,289 

Pseudo R – Square      

Cox and Snell   0,019 

Nagelkerke   0,02 

McFadden   0,007 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1076 

Model Fitting Information     

Final   0,003 

 

Link function. Logit 

 

Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  

 

Na základě hodnoty P, která je u věku větší než 0,05, můžeme říci, že se 

nepotvrdila souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z důvodu, že 

respondenti cítí vinu za produkci odpadu. Jako statisticky významný faktor se ukázalo 

základní vzdělání, kde můžeme tvrdit, že lidé s neúplným vzděláním nebo základním 

vzděláním necítí vinu za produkci odpadu obecně, než je tomu u lidí se vzděláním vyšším.  
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PL. 13f Důvod nevyhazovat potraviny – tím co dělá, může změnit společnost 

 

H80: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z přesvědčení, 

že tím, co dělají, mohou sami změnit společnost 

H81: Čím starší respondent je, tím méně vyhazuje potraviny z přesvědčení, že tím, co dělá, 

může změnit společnost. 

 

Tabulka č. 20 – Důvod nevyhazovat potraviny – tím, co dělá, může změnit společnost 

f) Myslíte na to, že tím, co děláte, můžete sám změnit společnost. 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -2,098 0,232 0 

Threshold 2 -0,55 0,221 0,013 

Threshold 3 0,755 0,221 0,001 

Threshold 4 2,397 0,24 0 

Location 

Osobní čistý příjem 6,581 5,183 0,899 

Věk  -0,002 0,003 0,457 

Pohlaví_muž 0,075 0,112 0,5 

(neúplné) základní vzdělání 0,04 0,2 0,842 

Střední bez maturity a vyučení 0,152 0,161 0,343 

Střední s maturitou -0,173 0,159 0,277 

Pseudo R – Square     

Cox and Snell   0,007 

Nagelkerke   0,007 

McFadden   0,002 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1076 

Model Fitting Information     

Final   0,328 

 

Link function. Logit 

 

Referenční proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, 

bakalářské, VŠ, postgraduální.  

 

U hodnoty P, která je u věku větší než 0,05, můžeme říci, že se nepotvrdila 

souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin, z důvodu, že si respondenti 

myslí, že tím, co dělají, mohou změnit společnost. V tomto případě se nepodařilo prokázat 

ani jednu z výše uvedených kategorií. 
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PL. 13g Důvod nevyhazovat potraviny – chce jít blízkým příkladem 

 

H90: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z důvodu, že 

chtějí jít svým blízkým příkladem 

H91: Čím starší respondent je, tím méně vyhazuje potraviny z důvodu, že chce jít blízkým 

příkladem 

 

Tabulka č. 21 – Důvod nevyhazovat potraviny – chce jít blízkým příkladem 

g) Chcete jít svým blízkým příkladem. 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -1,384 0,227 0 

Threshold 2  0,27 0,222 0,224 

Threshold 3 1,545 0,228 0 

Threshold 4 3,682 0,289 0 

Location 

Osobní čistý příjem  1,192 5,226 0,82 

Věk -,007* 0,003 0,027 

Pohlaví_muž ,413* 0,113 0 

(neúplné) základní vzdělání 0,125 0,202 0,534 

Střední bez maturity a vyučení ,381* 0,162 0,019 

Střední s maturitou -0,036 0,161 0,821 

Pseudo R – Square     

Cox and Snell   0,027 

Nagelkerke   0,029 

McFadden   0,01 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1075 

Model Fitting Information     

Final    0 

 

Link function. Logit 

 

Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,,muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  

 

Hodnota P, která je u věku menší než 0,05 nám uvádí, že starší lidé nevyhazují 

potraviny z toho důvodu, že chtějí jít svým blízkým příkladem. Jako statisticky významné 

se ukázalo pohlaví a střední vzdělání bez maturity. U kategorie pohlaví, kde máme kladný 

koeficient, můžeme říci, že muži nechtějí jít svým blízkým příkladem v souvislosti 
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s nevyhazováním potravin více než tomu je u žen. Další statisticky významnou kategorií se 

ukázalo vzdělání. Lidé se střední školou bez maturity a vyučení, se domnívají, že důvodem 

pro nevyhazování potravin není potřeba jít svým blízkým příkladem. 

 

PL. 13h Důvod nevyhazovat potraviny – sám zažil nedostatek jídla 

 

H100: Neexistuje souvislost mezi věkem a postojem k nevyhazování potravin z důvodu, že 

sami zažili nedostatek jídla 

H101: Čím starší respondent je, tím méně nevyhazuje potraviny z důvodu, že sám zažil 

nedostatek jídla 

 

Tabulka č. 22 – Důvod nevyhazovat potraviny – sám zažil nedostatek jídla 

h) Sám jste zažil, když jste neměl dostatek jídla 

    Estimate Std. Error Sig. 

Threshold 

Threshold 1 -2,913 0,24 0 

Threshold 2 -1,402 0,225 0 

Threshold 3 -0,412 0,221 0,062 

Threshold 4 1,636 0,239 0 

Location 

Osobní čistý příjem 6,155 5,191 0,906 

Věk -,019* 0,003 0 

Pohlaví_muž 0,211 0,112 0,06 

(neúplné) základní vzdělání -,650* 0,201 0,001 

Střední bez maturity a vyučení -0,154 0,161 0,34 

Střední s maturitou -0,204 0,16 0,201 

Pseudo R – Square     

Cox and Snell   0,042 

Nagelkerke   0,044 

McFadden   0,014 

Počet dotazovaných   1078 

Počet platných případů   1072 

Model Fitting Information     

Final   0 

 

Link function. Logit 

 

Hvězdičkou (*) je označen výsledek, který je statisticky významný na hladině významnosti 5 %. Referenční 

proměnnou pro ,, muž“ je ,,žena“, referenční proměnnou pro kategorii vzdělání je ,,VOŠ, bakalářské, VŠ, 

postgraduální.  
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Na základě hodnoty P, která je u věku menší než 0,05, vyplývá, že starší lidé 

nevyhazují potraviny z toho důvodu, že sami zažili nedostatek jídla v porovnání s lidmi 

mladšího věku. Jako statisticky významné se ukázalo základní vzdělání, kde na základě 

záporného koeficientu (Estimate) můžeme říci, že lidé s neúplným nebo základním 

vzděláním sami zažili nedostatek jídla než lidé se vzděláním vyšším. 

 

3.7 Shrnutí výsledků 

 

Jako výzkumnou otázku jsem stanovila, že starší lidé mají k problematice 

vyhazování potravin kladnější vztah než lidé mladšího věku a že obecně s jídlem plýtvají 

méně. Tento předpoklad se v některých aspektech potvrdil, v jiných nikoliv, což je možné 

vidět v níže uvedené tabulce s přehledem výsledků analýzy. Do analýzy jsem zařadila i 

další faktory jakými byly například pohlaví, vzdělání nebo osobní čistý příjem. Jako 

statisticky významné se v mnoha případech ukázalo pohlaví, následně vzdělání a nejméně 

významný byl osobní čistý příjem. V tabulce č. 23 jsou uvedeny jednotlivé výsledky – kde 

je uvedena odpověď „ANO“ byl faktor statisticky významný, naproti tomu, kde je uvedena 

odpověď „NE“ faktor nebyl statisticky významný. 

 

Tabulka č. 23 – Výsledky analýzy 

Důvody nevyhazování potravin Věk Pohlaví Vzdělání 

Osobní čistý 

příjem 

Ušetření peněz ANO ANO NE NE 

Neekologické NE ANO 

ANO (střední bez maturity 

a vyučení) NE 

Jiní lidé nemají co jíst ANO ANO NE NE 

Líto času stráveného nákupem, přípravou 

jídla, které se nesní ANO ANO NE ANO 

Vina za produkci odpadu obecně NE NE ANO (základní vzdělání) NE 

Tím, co dělá, může změnit společnost NE NE NE NE 

Chce jít svým blízkým příkladem ANO ANO 

ANO (střední bez maturity 

a vyučení) NE 

Sám zažil nedostatek jídla ANO NE ANO (základní vzdělání) NE 

 

V tabulce výsledky označené jako ANO jsou statisticky významné. Kde je uvedeno 

NE znamená, že faktor statisticky významný není.  

 

Jako statisticky významný se v mnoha ohledech ukázal věk. Ukázalo se, že čím je 

člověk starší, tím má větší tendenci potraviny nevyhazovat. Z mého výzkumu vyplynulo, 
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že důvod neplýtvání potravin u starších lidí představovaly důvody: 1) ušetření peněz, 2) 

jiní lidé trpí nedostatkem jídla, 3) lítost času stráveného nákupem či přípravou jídla, které 

se nesní 4) potřeba jít svým blízkým příkladem v neplýtvání potravinami, 5) sám zažil 

nedostatek jídla. Ve výzkumu se naopak nepotvrdily důvody ekologické, kdy starší lidé 

nepovažují tyto důvody za prioritní. Dále se nepotvrdil důvod, kdy se respondenti cítí být 

vinni za produkci odpadu a skutečnost, že by díky nevyhazování potravin mohli změnit 

společnost.  

Obdobně z výsledků průzkumu společnosti KMPG (2017) vyplývá, že s rostoucím 

věkem se zvyšuje podíl lidí, kteří nevyhazují žádné potraviny. Uvádějí, že do 34 let 

nevyhazuje 11 % lidí, kdežto u lidí ve věku mezi 55 až 64 lety nevyhazuje potraviny až  

38 % respondentů. Jak mladí, tak i staří lidé chtějí být v budoucnu ekonomicky 

zabezpečeni, avšak tato obava z nedostatku prostředků je velmi vysoká zejména u seniorů, 

kteří se snaží více šetřit finančními prostředky a zároveň i jídlem. Jde o důsledek jejich 

životních zkušeností, kdy někteří z nich mohli pocítit nedostatek prostředků nebo zažili 

zmiňovanou válku. Podle Pichaud a Thareauové (1998) staří lidé obecně nakupují 

uvědoměleji a kupují pouze ty potraviny, které doopravdy potřebují a případné zbytky 

dokáží efektivně zužitkovat. Pokud vezmu v úvahu výsledky ordinální regresní analýzy, 

kde jsem se zaměřovala především na věk respondenta, je možné si všimnout, že se 

hypotéza nepotvrdila celkem ve třech případech. Za prvé v otázce ekologie, za druhé ve 

vině za produkci odpadu a za třetí v rámci změny společnosti.  

Jako další faktor, který se ukázal jako statisticky významný, bylo pohlaví. Pohlaví 

se ukázalo jako statisticky významné všude kromě důvodů: 1) vina za produkci odpadu, 2) 

tím co dělá, může změnit společnost a 3) sám zažil nedostatek jídla. Z hlediska vyhazování 

potravin jsem nalezla žádné výzkumy, zda více vyhazují muži či ženy, avšak Hes a 

Šálková (2010) uvádějí, že ženy preferují nákup, kdy si celý sortiment supermarketu 

v klidu projdou, vyberou si potřebné věci, ovšem výsledkem je, že mnohdy nakoupí více 

věcí, které ani nepotřebují. Pro ženy je velmi důležité prostředí supermarketu a kvalita 

výrobků. Ženy také častěji chodí nakupovat než muži. Pokud muži chodí nakupovat, jdou 

do supermarketu pouze za tím, co skutečně potřebují a nakupují velmi přímočaře.  

Statisticky významným faktorem se ukázalo i vzdělání a osobní čistý příjem, který 

spolu úzce souvisí. Vyšší vzdělání může pomoci k lepší finanční situaci, a tudíž i k vyšší 

životní úrovni. Dle Pelánové (2017), která zkoumala nákupní chování podle dosaženého 

vzdělání, respondenti se základním vzděláním méně kontrolují stav potravin a nejvíce 

nakupují potraviny těsně před vypršením doby trvanlivosti v porovnání s lidmi se 



61 

 

vzděláním vyšším. Pelánová (2017) dále uvádí, že vysokoškoláci ze všech vzdělanostních 

kategorií nejméně nakupují potraviny za zvýhodněnou cenu, vzhledem k tomu, že častěji 

dosahují vyšších příjmů než ostatní. Pelánová (2017) zmiňuje, že lidé, kteří mají nižší 

vzdělání a častěji i dosahují nižších příjmů si i potravin více považují. Podle CVVM (2018, 

str. 5) se ,,hodnocení životní úrovně zlepšuje s rostoucím příjmem či stupněm dokončeného 

vzdělání respondenta a rovněž s rostoucí spokojeností s životem, jakož i s ekonomickou a 

politickou situací. K lidem lépe hodnotícím svou životní úroveň patří podnikatelé a 

samostatně činní, vysoce kvalifikovaní odborní nebo vedoucí pracovníci. Skupiny vnímající 

svou životní úroveň méně příznivě tvoří především lidé ve věku 60 let a více, důchodci, 

nezaměstnaní, lidé pracující v nekvalifikovaných a polokvalifikovaných dělnických 

profesích.“ 

 

3.8 Hodnocení kvality výzkumu 

 

 Pokud vezmeme v úvahu výhody sekundárních dat pro tento výzkum, můžeme jich 

nalézt hned několik. Jako první je nutné uvést, že můžeme pracovat s velkým vzorkem 

populace, pocházející z různých měst a obcí. Data jsou sesbírána školenými sběrateli dat, 

díky kterým má člověk větší záruku, že jsou tato data ověřená.  

Pokud se člověk rozhodne pro vlastní sběr dat, má možnost například do rozhovorů 

aktivně vstupovat, formulovat si sám své vlastní otázky, které chce respondentům položit  

a má i možnost přímého kontaktu s respondenty. Problémem při sběru dat v rámci 

výzkumu, může být i skutečnost, že se respondenti často nechovají tak, jak uvádějí 

v průzkumu.  

Názor týkající se důležitosti plýtvání potravinami může vypovídat spíše  

o celospolečenském uvědomění než o samotném plýtvání. V souvislosti s otázkou týkající 

se podílu vyhozených potravin v domácnosti nemusí nutně kompostování či dávání zbytků 

zvířatům znamenat plýtvání potravinami. Často se může jednat o vedlejší produkty 

potravinářských plodin, které jsou často pro člověka nepoživatelné. Otázka kompostování 

potravin nebyla formulována mnou, proto je použita v původní formě.  

 

3.9 Etické otázky  

 

 V rámci výzkumu jsou respondentům pokládány otázky, k jejichž odpovědi nejsou 

nuceni, odpovídají jen z vlastní vůle. Respondenti podepisují informovaný souhlas, o tom, 
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že nikde nebude uvedeno jejich jméno či další osobní a citlivá data. Sesbíraná data jsou 

k dispozici v archivu, nejsou určena pro komerční účely, ale například pro vědce, studenty 

nebo učitele, jejichž účely využití budou čistě nekomerční. Informace z datového archivu 

nebyly nikomu poskytnuty, ani nejsou nikde zveřejněny. Všechny použité informace jsou 

buď řádně citovány nebo jsou uvedeny případné zdroje. Tato práce nepřekročila povolené 

standardy v rámci etického hlediska. 

 

3.10 Závěr 

 

V rámci teoretické části jsem se snažila popsat způsob, jakým se lidé chovají 

v obchodech, jak nakupují a co všechno má na jejich nákupní chování vliv. Upozornila 

jsem na negativní dopady tohoto chování, kdy lidé nakupují bez předchozího plánování a 

nakoupí zbytečné věci, které nespotřebují. Následně jsem rozebrala sféry, ve kterých se 

plýtvá nejvíce, a uvedla jsem možná řešení, jak potravinový odpad co nejvíce snížit. 

V závěru uvádím důvody, které naopak spotřebitele vedou k tomu, proč potraviny 

nevyhazovat. Těmito důvody se zabývám i v empirické části. V empirické části svého 

výzkumu jsem se zaměřila na to, jak souvisí věk respondenta s problematikou vyhazování 

potravin. 

 Mnou stanovené hypotézy jsem se rozhodla otestovat pomocí ordinální regresní 

analýzy, díky které jsem mohla následně výsledky interpretovat. Hypotézy se v některých 

případech prokázaly, nebyla však prokázána pouze souvislost s věkem, ale  

také s pohlavím, vzděláním a v neposlední řadě i s čistým osobním příjmem. Výsledky 

výzkumu ukázaly, že lidé staršího věku mají větší povědomí o potravinovém odpadu a 

potraviny se snaží vyhazovat méně než lidé mladšího věku. Důvody pro nevyhazování 

potravin jsou různé, ať už jde o důvody praktické, jakým je například ušetření peněz nebo 

důvody ekologické, společenské či důvody osobní, kdy například sami zažili nedostatek 

jídla.  

Množství lidí, trpící nedostatkem jídla, negativními dopady na přírodu z pohledu 

našich stravovacích návyků spojených s extrémním plýtváním potravinami, jsou nemalé 

problémy, se kterými se v dnešní době setkáváme. Existuje však spousta možností, jak se 

chovat k přírodě lidštěji. Nemělo by být naším cílem, zanechat po sobě budoucím 

generacím zdevastovanou přírodu, nýbrž něco, na co bychom mohli být z ekologického 

pohledu pyšní. Tím, že se každý člověk zamyslí, nad svým způsobem chování k přírodě, 
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nad svými stravovacími návyky, které bude ochoten pozitivně změnit v prospěch přírody, 

bude tím nejlepším řešením.  

 Cílem bakalářské práce bylo popsat jednotlivé kategorie spotřebitelů, jejich chování 

v návaznosti na plýtvání potravinami. V teoretické části jsem se snažila nastínit možnosti, 

jak negativní dopady spojené s plýtváním potravinami eliminovat. Empirická část je 

zaměřena na důvody nevyhazování potravin ve vztahu k věku, které byly zmíněny i v části 

teoretické. Mezi tyto důvody patří důvody osobní, ekologické, praktické a společenské.  
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