
Abstrakt 
 
Produkce, zpracování, doprava a spotřeba potravin tvoří značnou část 

environmentální zátěže. Ekologické zemědělství a s ním spojená produkce 

biopotravin představuje podle mnohých odborníků, politiků a části veřejnosti způsob, 

jakým je možné zátěž životního prostředí snížit. Rozhodující pro množství potravin 

vyprodukovaných ekologickým zemědělstvím je mimo jiné míra ochoty spotřebitelů 

upřednostnit produkty ekologického zemědělství a z nich vyrobené biopotraviny před 

konvenčními, tedy změnit své spotřební chování. Spotřební a nákupní chování ve 

vztahu k biopotravinám je podle některých studií motivováno ohledem na životní 

prostředí, ačkoliv v mnoha vyspělých zemích převažují spíše zdravotní motivy. 

Spotřeba biopotravin tak ve vyspělých zemích v posledních letech významnou měrou 

roste, což činí ze spotřeby biopotravin zajímavý sociální fenomén. 

Výzkumný záměr diplomové práce z těchto důvodů tvoří analýza motivačních 

faktorů a bariér, které ovlivňují rozhodování spotřebitelů o nákupu biopotravin. 

Diplomová práce nejprve podává přehled odborné literatury zaměřené na spotřební 

chování ve vztahu k biopotravinám. Faktory vysvětlující chování lze rozčlenit na 

postojové proměnné, zvyk, osobní schopnosti a kontextové faktory. Z postojových 

proměnných je v diplomové práci věnována zvláštní pozornost percepci rizik. Ve 

vztahu k vnímání zdravotních a environmentálních rizik je významné, že se 

v ekologickém zemědělství nepoužívají průmyslově vyráběné chemické látky a 

geneticky modifikované organismy.  

Na základě dat z kvantitativního sociologického šetření, které bylo realizováno 

na reprezentativním vzorku obyvatel hl. m. Prahy a na vzorku obyvatel okresu 

Znojmo v roce 2008, jsou identifikovány faktory, které ovlivňují nakupování 

biopotravin, tedy preferování biopotravin před konvenčními potravinami. U obyvatel 

Znojemska je nižší pravděpodobnost nákupu biopotravin než u obyvatel Prahy. 

Nejvyšší šanci zakoupit biopotraviny mají lidé se středoškolským vzděláním a 

s vysokoškolským vzděláním. Ze sociodemografických a socioekonomických 

proměnných mělo na nakupování biopotravin dále vliv, do jaké příjmové kategorie 

patřila domácnost respondenta a zdali nakupoval muž či žena. Biopotraviny 

nakupovaly více ženy než muži. Z postojových proměnných měly na nakupování 

biopotravin pozitivní vliv postoje k biopotravinám a subjektivní normy.  

 


