
Posouzení diplomové práce I. Zvěřinové „Faktory vysvětlující spotřební chování: Výzkum 

spotřebitelů biopotravin na vzorku obyvatel hl. m. Prahy a okresu Znojmo.“

Rozhodování člověka, zda koupí nebo nekoupí určitý ekonomický statek, je předmětem zájmu mnoha 

odborníků – ekonomů, psychologů, sociologů, obchodníků apod. V této souvislosti je analyzováno 

tzv. spotřební chování zákazníků, jež je nejčastěji definováno jako chování lidí, které projevují při 

získávání, užívání a odkládání ekonomických statků. Relativně „samostatnou“ součástí spotřebního 

chování je nákupní rozhodovací proces, který je standardně rozdělován do fází: rozpoznání problému 

– hledání informací – hodnocení alternativ – rozhodnutí o koupi – hodnocení po nákupu (Kotler, 

Armstrong, 2004: 289).

Autorka diplomové práce si zvolila specifickou skupinu ekonomických statků – biopotraviny a jejím 

cílem „…je postihnout faktory vysvětlující spotřební chování ve vztahu k biopotravinám“ (str. 10). 

Znamená to, že předmětem analýzy je myšlení, cítění a rozhodování zákazníka v souvislosti 

s vlastnostmi určitých výrobků. Struktura diplomové práce umožňuje kolegyni Zvěřinové splnit 

stanovený cíl.

Diplomová práce obsahuje, vedle úvodu a závěru, pět kapitol. Jejich posloupnost odpovídá logice 

výkladu a lze je shrnout do dvou tematických celků. První dvě kapitoly jsou věnovány teoretickým 

východiskům analýzy. Diplomantka zde charakterizuje chování spotřebitele a z metodologického 

hlediska postupuje od teoretického ke konkrétnímu. Prezentované modely chování považuji 

z hlediska cíle práce za funkční. Z marketingového hlediska je inspirativní kapitola 2.1.1., protože je 

věnována percepci rizik. Jde o problém, který má těsnou vazbu na hledání informací a na 

porovnávání očekávaného a skutečně pociťovaného užitku, jež je součástí ponákupního chování.

Další tři kapitoly jsou zaměřeny na český trh s biopotravinami – je zde uvedena jeho základní 

charakteristika, metodologie výzkumu a výsledky analýzy dat získaných v empirickém šetření. Výzkum 

byl proveden standardním způsobem, včetně formulace hypotéz a jejich testování. Závěr výzkumu 

„…respondenti jsou motivováni k nákupu biopotravin především ohledem na vlastní zdraví a nikoliv 

na životní prostředí.“ Je využitelný marketingové strategii firem.

Diplomová práce I. Zvěřinové svým rozsahem, zpracováním a úrovní argumentace přesahuje rámec 

požadovaný pro tento typ prací. Konkurenční výhodou diplomantky je použitá literatura, jež je 

převážně zahraniční. Přílohy podporují úroveň výkladu. Práce nemá formální nedostatky.

Na základě uvedeného hodnocení mohu konstatovat, že I. Zvěřinová splnila zadaný cíl. Diplomovou 

práci doporučuji k obhajobě.
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Návrh hodnocení:



Otázky:

 Znalost spotřebitelského chování je základem marketingových programů. V této souvislosti je 

používán model podnět – reakce, který umožňuje zjistit, jak spotřebitel reaguje na podněty. 

U zboží, které má velmi malý podíl ve spotřebním koši obyvatelstva, je význam podnětů 

značný. Proč nebylo k tomu faktoru přihlédnuto?

 Na nákup biopotravin má značný vliv jejich dostupnost (místo nakupování) a jistota 

zákazníka, že opravdu jde o biopotraviny. Jak tyto skutečnosti ovlivňují spotřební chování 

v ČR?

 V ČR asi začal proces adopce biopotravin. Jaké jsou jeho perspektivy?




