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Abstrakt
Bakalářská práce na téma Ekologický marketing ve společnosti DM drogeriemarkt se zabývá
analýzou nového marketingového přístupu, známý také jako environmentální marketing či green
marketing. Úvodní kapitoly práce se věnují teoretickým východiskům, od vysvětlení teoretických
pojmů a definic, na základě kterých můžeme práci dále rozvíjet, až po hlubší deskripci
marketingových výrazů. Práce nás blíže seznamuje s green marketingem jako takovým, od jeho
definice přes historii, až po jeho nejasnou budoucnost. Dojde také k analýze ekologického
marketingu, kde se blíže zaměřuji na svět, Českou republiku a zkoumanou společnost, kterou je DM
drogeriemarkt.
V analytické části bakalářské práce se pak podrobněji zaměřuji na marketingový mix bio
výrobků prodávaných ve zkoumané společnosti. Analýza obsahuje jak rozbor bioproduktů z
hlediska designu obalu, tak i jejich složení, environmentální označení, cenovou tvorbu při jejich
prodeji a marketingovou komunikaci, kterou společnost komunikuje, s cílem přiblížit konečnému
spotřebiteli své produkty a firemní filozofii.
Stěžejní částí práce je spotřebitelský průzkum, který byl učiněn formou dotazníkového
šetření. Hlavním cílem tohoto výzkumu je zjistit, jaké je postavení bioproduktů na českém trhu. Na
základě tohoto výzkumu bych zároveň chtěla zjistit postoje zákazníků ke společnosti DM
drogeriemarkt a jejich informovanost v oblasti bioproduktů. V závěrečné části se pak snažím otevřít
otázku budoucího vývoje ekologického marketingu a také možnosti vylepšení komunikace drogerie
DM.

Abstract
The Bachelor’s thesis entitled Green Marketing in DM drogeriemarkt company deals with the
analysis of a new marketing approach/attitude also known as an environmental or green marketing,
which has become very popular.
The two preliminary chapters of my bachelor thesis are devoted to theoretical explanations,
terms and definitions on the basis we can more develop it to a deeper description of marketing

terms. The following part introduces a green marketing itself from it's definition through history to
it's uncertain future. The main part of my bachelor thesis is the analytical part concerned on
marketing mix of bioproducts sold in the surveyed company in a combination with the organic
products on the Czech market. The analysis contains a bioproduct analysis in terms of visual
appearance, but also their composition, environmental indication, pricing policy and also company's
marketing communication.
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Úvod
Green marketing1 a s ním spojená udržitelnost nabývá v současnosti stále více na
významu.2 Stali jsme se svědky spotřebitelského posunu od skeptického pohledu na
zelené produkty, k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí a zdravému životnímu stylu.
Tento zájem však přináší i přes pozitivní přínos pro celou společnost jeden veliký
problém. Přináší nečekanou vlnu zelených produktů, služeb a marketingu jako
takového, ruku v ruce se zmatkem a nedůvěrou, které můžou ohrozit celé zelené hnutí.
V současné době je green marketing na českém trhu spíše záležitostí dobré image
značky. Přední příčky v rámci dobře zvládnutého CSR v oblasti green marketingu
zaujímají většinou velké firmy. Otázkou tedy zůstává, jaký bude budoucí vývoj green
marketingu na českém poli?
V bakalářské práci se podrobněji zaměřím na problematiku z českého prostředí.
Předmětem mého zkoumání je společnost DM drogeriemarkt, která je silným hráčem na
českém trhu.3 Hlavním cílem je podrobit společnost DM analýze v oblasti ekologického
marketingu a zároveň se blíže podívat na ekologický marketing v České republice.
Po obsahové stránce se v bakalářské práci zaměřuji na teoretický a analytický
pohled na problematiku bioproduktů, jejich prezentaci na trhu i v dané společnosti,
jejich složení a environmentální označení. Dále se pak věnuji cenové hladině oproti
konvenčním potravinám, jejich umístění v prodejně a distribuci. V neposlední řadě se
snažím o analýzu marketingové komunikace, kterou společnost DM drogeriemarkt
využívá s cílem přiblížit své produkty a firemní filozofii širší veřejnosti.
Stěžejní částí práce je spotřebitelský průzkum vypracovaný prostřednictvím
dotazníkového šetření. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké jsou postoje zákazníků k bio
produktům, jejich motivace k nákupu a jejich informovanost v oblasti bio potravin
prodávaných v DM drogeriemarkt.
Očekávaným přínosem je přezkoumání současné situace v oblasti green

1

Green marketing je nazýván také jako zelený, ekologický, nebo environmentální marketing.
Spotřeba biopotravin v ČR po tří letém poklesu kvůli stagnaci trhu vzrostla o 4,6% na 1,67 miliardy Kč.
„MZe odhaduje, že mírný růst do pěti procent pokračoval i v loňském a letošním roce.“ [cit. 2013-05-07].
Dostupné online: http://mam.ihned.cz/c1-60572710-v-cr-je-477-vyrobcu-biopotravin
3
Společnost DM zaujímá dlouhodobě s více než 670 produkty přední místa v prodeji biopotravin.
Drogerie zároveň svůj sortiment neustále rozšiřuje a reaguje tak na rostoucí zájem ze strany zákazníků a
celkově českého trhu. Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR za rok 2011. [online]. [cit. 2013-09-21].
Dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/file/215356/Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_za_rok_2011_final.pdf, str. 25
2

2

marketingu na českém poli a přezkoumání postoje společnosti DM drogeriemarkt k
prodeji biopotravin, analýza firemní strategie a pokus o identifikaci případně dalších
možností doporučení. Jaká budoucnost green marketing v české kotlině čeká?
Oproti tezím došlo k několika změnám. První změnou byla úprava struktury
kostry bakalářské práce. V teoretické části jsem vynechala obecný teoretický úvod a
nahradila jej teorií vztahující se blíže k danému tématu. Další změnou bylo vynechání
přírodní kosmetiky jako součást bio produktů. Komplexnější a důkladná deskripce
přírodní kosmetiky by činila práci rozsáhlejší, než je u bakalářské práce vhodné.
Poslední změnou oproti tezím bylo zpracování spotřebitelského průzkumu.

3

1. Teoretická část
1.1. Ekologický marketing
Ekologický marketing se dostal do popředí koncem 80. let a zvláště pak
začátkem 90. let. V roce 1975 Americká marketingová asociace (AMA) uspořádala
vůbec 1. seminář na téma “ekologický marketing.“4 Hlavním cílem semináře bylo
poukázat na dopady marketingových aktivit na životní prostředí. Lidé se poprvé na
semináři mohli setkat s pojmy jako green marketing, ekologický marketing nebo
marketing životního prostředí. V 80. a 90. letech se green marketing stává velmi
oblíbeným a diskutovaným tématem.
Na AMA semináři byl green marketing definován jako: „studie pozitivních a
negativních aspektů marketingových aktivit na znečištění, spotřebu energií a
neenergických zdrojů.“5
I přesto, že výše uvedená definice popisuje samotný proces a uvažuje nad
dopady marketingu na životní prostředí, není dostatečná. Green marketing má mnoho
definic, žádná univerzální definice však není všeobecně uznávána. V knize An
Introduction To Green Marketing od Michaela Polonského můžeme green marketing
obšírněji charakterizovat jako „proces, který zahrnuje všechny aktivity konané za
účelem usnadnění veškerých směn, které mají za cíl uspokojit lidské potřeby a přání
s minimálním negativním dopadem na životní prostředí a zachováním udržitelného
rozvoje.“6
Americká marketingová asociace pak na svých stránkách definuje green
marketing několika způsoby:7

4

OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for
sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, 2011, str.4
5
National Workshop on Ecological Marketing, Austin, Tex., 1975. Ecological marketing / edited by Karl
E. Henion II and Thomas C. Kinnear. 1976 citované podle : NERVI, Giorgia. Green Market Research
anyone?: A study on Green Market Research practice among companies. 2008. [cit. 2013-09-01]. str. 1.
(vlastní překlad)
6
POLONSKY, Michael Jay. An Introduction To Green Marketing: Electronic Green Journal, 1(2)
[online]. Australia, 1999 [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: http://escholarship.org/uc/item/49n325b7.
Electronic Green Journal. University of Newcastle. (vlastní překlad)
7
American Marketing Association [online]. 2011 [cit. 2013-05-07]. Dictionary. Dostupné z
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=G (vlastní překlad)
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prodejní sféra – předpokládá se, že jsou produkty green marketingu environmentálně
nezávadné a bezpečné.
sociální sféra – vývoj a následný prodej výrobků, které byly navrženy tak, aby
minimalizovaly negativní efekty a zároveň se zvyšovala jejich kvalita.
sféra životního prostředí – snaha organizací produkovat, propagovat a balit produkty
takovým způsobem, který je šetrný a zohledňuje ekologické zájmy.
Green marketing zahrnuje různou řadu procesů, myšlenek a metod, které
umožňují naplnění cílů podniku. Hnací silou je poptávka po “zelené spotřebě”, která
motivuje firmu k tendenci hledět na životní prostředí a efektivněji využívat přírodní
zdroje. Váže se na ni činnost a aktivita, která souvisí s výrobkem, úpravou, změnou ve
výrobním procesu, změnou vizuálního stylu obalu, změnou distribuce, či změnou
prodeje výrobku, recyklací a změnou reklamního poselství. Zaměřuje se na všechny
činnosti s cílem uspokojit lidské potřeby s minimálním dopadem na přírodu a její
prostředí. „Ekologický marketing je zodpovědný a holistický proces, který předvídá a
zároveň hledá možnosti, jak uspokojit potřeby spotřebitelů. Zároveň hledá možnosti, jak
uspokojit potřeby společností udržitelným a efektivním způsobem s důrazem, aby toto
jednání nemělo negativní dopad na životní prostředí.”8 Společnosti, které dosáhnou
vylepšení produktu a služeb, či vyvinou produkt s environmentálním vstupem, umožní
sami sobě vstup na další nové trhy.
Navzdory všem problémům si ekologický marketing nachází své příznivce,
zejména s ohledem na rostoucí globální obavy se změnou klimatu. Tato obava vede
společnosti k závazku vůči přírodě a budoucí generaci snížit klimatické dopady s
využitím všech zbraní při výrobě a propagaci výrobků a služeb.

1.1.1. Úspěšný ekologický marketing
Podle autorky Jacquelyn Ottmanové vede k úspěšnému ekologickému
8

DAHLSTROM, R., Green marketing management. South-Western Cengage Learning, 2011, str. 86.
(vlastní překlad)
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marketingu pět kroků. Jedná se o pět zásadních východisek, které shrnula ve svém
článku 5 Simple Rules.9
Pravidlo č. 1 - poznejte svého zákazníka – pokud chce společnost prodat ekologický
výrobek, musí se ujistit, že si je spotřebitel vědom hodnoty a přínosu daného výrobku.
Pravidlo č. 2 - posilujte postavení spotřebitelů – společnost by se měla ujistit, že jejich
spotřebitelé sami věří, že mohou užíváním ekologických produktů něco změnit.
Pravidlo č. 3 - buďte transparentní – spotřebitelé musí věřit v legitimitu produktu a stát
za tvrzením, která společnost vydává.
Pravidlo č. 4 - ujistěte zákazníka v koupi – spotřebitelé musí být přesvědčeni, že
produkty jsou přesně tím, co hlásá jejich obal.
Pravidlo č. 5 - zvažte cenovou hodnotu produktu – ekologické výrobky jsou obecně
dražší. Společnosti se totiž snaží dosáhnout návratnosti vzhledem k předešlému využití
dražších a kvalitnějších surovin, kvalitních technologií, aj. Je však zapotřebí se ujistit,
že jsou zákazníci ochotni za produkt připlatit a dostane se jim pocitu, že z něj mají
užitek.
Zatímco podle J. Ottmanové vede k úspěšnému ekologickému marketingu 5
kroků, Susan Wardová se ve své studii 3 Keys to Successful Green Marketing omezila
pouze na tyto 3 pravidla:10
Pravidlo č. 1 – buďte skutečně ekologičtí – dodržujte skutečně to, co tvrdíte ve své
ekologické kampani.
Pravidlo č. 2 – vzdělávejte své zákazníky – předmětem není obeznámit zákazníky pouze
s tím, že dodržujete kroky k ochraně životního prostředí. Stejně důležité je jim vysvětlit,
proč je to důležité.
Pravidlo č. 3 – poskytněte zákazníkům možnost zúčastnit se – personalizujte výhody
environmentálně přátelských aktivit podniku tak, aby měl zákazník možnost se na nich
osobně podílet.

9

OTTMAN, Jacquelyn. The 5 Simple Rules Of Green Marketing. [online]. [cit. 2013-04-21]. Dostupné z:
http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/the-5-simple-rules-of-green-marketing-by-jottman.html (vlastní překlad)
10
WARD, Susan. 3 Keys to Successful Green Marketing. [online]. [cit. 2013-04-21]. Dostupné z:
http://sbinfocanada.about.com/od/marketing/a/greenmarketing.htm (vlastní překlad)
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1.2. Zelený marketingový mix
Spotřebitelé stále více při svém nákupním rozhodování hledají hlubší hodnoty.11
Chtějí vědět, jak se společnosti staví k ochraně životního prostředí a zároveň
vyhledávají stále mnohem více informací. Nejen výrobci, ale i obchodníci musí v rámci
úspěšnosti na trhu pak na tyto skutečnosti reagovat.
Model zeleného marketingového mixu obsahuje stejně jako klasický
marketingový mix 4P. S ohledem na green marketing lze 4P charakterizovat níže
uvedeným.12
Zelené produkty (product) - Ekologické cíle plánované produkce si kladou za
cíl redukovat možné znečištění, redukovat čerpání spotřebitelských zdrojů a také chránit
a zachovat přírodní zdroje. Za produkt zeleného marketingu se považuje takový produkt
s ekologickým pozadím, který byl vyroben na ekologické bázi – bez chemické úpravy.13
Mezi výrobky ekologického charakteru se taktéž řadí ty, které byly zpracovávány stroji
šetrnými k životnímu prostředí omezující produkci škodlivých exhalátů. S výrobou
ekologického produktu automaticky roste konkurenční výhoda, která se může projevit v
několika formách. Jednou z odlišujících forem oproti konvenčním výrobkům je balení
(ecodesign), na kterém výrobce zviditelní původ produktu.
Cena (price) - Mezi kritické a důležité faktory ekologického marketingového
mixu patří také cena. Výrobci jsou nuceni na základě vyšších produkčních nákladů
nastavit cenovou politiku na takovou částku, aby se jim výroba ekologických produktů s
užitím speciálních technologií, které neničí životní prostředí, vyplatila.14 Při cenové
tvorbě je zapotřebí zohlednit všechny možné faktory, aby nedošlo ke špatnému
stanovení hladiny ceny. Toto špatné stanovení ceny má za následek ztrátu
spotřebitelského zájmu, jeho odrazení a možnou negativní konotaci spojenou se
zelenými produkty. V případě zelených produktů se zdá

být nejvhodnější použití

penetrační strategie (nízká zaváděcí cena, kterou je možné při oblíbenosti produktu
11

KOTLER, P.;Kartajaya, H.; Setiawan, I. Marketing 3.0 From Products to Customers to the Human
Sprit. New Jersey: John Wiley & Sons, 2010, str. 63. (vlastní překlad)
12
SAHAY, B.S.; STOUGH, R.; SOHAL, A.; GOYAL, S. Green Business. New Delhi: Allied Publishers,
str. 86. (vlastní překlad)
13
Tamtéž, str. 86.
14
SOUNDARAPANDIAN, M. Green Productivity in Small and Medium Enterprises. New Delhi:
Concept Publishing Company, 2007, str. 199.
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zvyšovat.)15
Zelená distribuce (place) - V případě ekologických výrobků je velmi složité
vytvořit jednotnou a ucelenou distribuční strategii z důvodu různých preferencí a
oblíbenosti produktů ze strany spotřebitele.16 Výrobce si musí dobře promyslet, kde se
budou jejich výrobky prodávat. V případě specializovaných obchodů musí výrobce
počítat, že v konkurenčním prostředí nebude lehké se prosadit. Pokud si zvolí obchodní
řetězec, ve kterém ekologické výrobky nejsou hlavním prodejním zbožím, získává větší
šanci oslovit konečného spotřebitele. V tomto případě však často nastává situace, ve
které zákazník upřednostní běžný výrobek před ekologickým na základě ceny.
Propagace (promotion) - Další a zároveň poslední částí ekologického
marketingového mixu je propagace, mezi kterou se řadí reklama, marketingové
materiály, systémová značení, prezentace, aj., které si kladou za cíl informovat a udržet
zákazníkovu pozornost.

1.3. Druhy “zelených” spotřebitelů
Podle Jacquelyn Ottmanové v knize The new rules of green marketing existuje
pět odstínů zelených spotřebitelů.17 Spotřebitelé se podle autorky liší přístupem
k životnímu prostředí, ochotou připlatit si za zelený výrobek a přístupem k otázkám
dopadu produkce. Rozdělila je do těchto 5 skupin: LOHAS, naturalisté, přelétavci,
tradicionalisté a nerozhodnutí.
LOHAS – spotřebitelé jsou vysoce aktivní a uvědomělí v zelené sféře. Energicky se
zajímají o ekologické výrobky, pečlivě kontrolují produktové etikety, jsou loajální ke
společnostem a značkám, které reflektují jejich osobní hodnoty. Jsou vždy připraveni
bojovat v ekologických kauzách, lobují za zákony na ochranu životního prostředí.
Poznávací znamení: většinou ženy, střední věk, látkové nákupní tašky, nevěří placeným
médiím, informace si vyhledávají samy na internetu nebo ve společnosti.
15

KOTLER Philip; KELLER, Kevin Lane. Marketing management. 12. vyd. Praha: Grada, 2007, str.
198.
16
SOUNDARAPANDIAN, M. Green Productivity in Small and Medium Enterprises. New Delhi:
Concept Publishing Company, 2007, str. 199.
17
OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for
sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, 2011. str. 24 - 28, (vlastní překlad)
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Naturalisté – osobní přístup k životnímu prostředí, směřují k dosažení zdravého
životního stylu, hlavní filozofií je spojení mysli, těla a ducha spolu s modlitbou. Hlavní
motivací jsou pro ně slova a slovní spojení jako bez syntetické chemie, přírodní,
antibakteriální, ekologické. Považují za důležité, aby obchody měly v sortimentu
organické jídlo.
Poznávací znamení: většinou vysokoškolsky vzdělaní lidé, nízký příjem, zájem
dozvědět se více, vidí sebe jako zelené – jsou však méně aktivní než skupina LOHAS.
Přelétavci – druhá největší skupina zelených spotřebitelů. Ovlivněni více trendy a
módou než tím, čemu doopravdy věří. Jejich etické hodnoty se zatím neustálily s jejich
životním stylem. Být green je podle nich IN. Bojkotují společnosti škodící životnímu
prostředí, věří informacím z médií bez následného ověření. Jsou zapálení do
jednoduchých zelených aktivit (recyklace, šetření energie), méně pak nadšení pro
jemnější ekologické chování (např. snižování emisí uhlíku).
Podle J. Ottmanové si skoro jedna pětina přelétavců myslí, že je obtížné změřit dopad
jejich chování na životní prostředí, další jedna pětina si přeje, aby pro ochranu dělala
více.18
Poznávací znamení: obvykle žijí ve větších domech, uvědomují si dopady svého
chování, zároveň své ekologické chování vystavují veřejnosti, mají dostatečný příjem.
Pro zelené obchodníky je tato skupina atraktivním segmentem.
Tradicionalisté – vědí o problémech životního prostředí, nejsou však motivováni
k nákupu organických věcí pro lepší zdraví či ochranu prostředí. Nejlépe si
tradicionalistu představíme jako otce nabádajícího své děti k nošení svetrů, než by
přitopil. Oproti skupině LOHAS, kteří utrácejí více za zelené produkty, tradicionalisté
utratí více peněz za energicky spořivou ledničku.
Poznávací znamení: většinou muži ve středním věku, vysoké příjmy, více jak polovina
utratí měsíčně celý jejich příjem.
Nerozhodnutí – chovají se nejméně zodpovědně. Čtvrtina z nich by bojkotovala značku
18

OTTMAN, Jacquelyn A. The new rules of green marketing: strategies, tools, and inspiration for
sustainable branding. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Pub, 2011. str. 24 - 28, (vlastní překlad)
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vytvořenou výrobci, kteří nesplňují jejich ekologické představy o výrobku, zatímco
z ostatních skupin by se do bojkotu značky zapojilo alespoň 40%. A i když 60% ze
skupiny nerozhodnutí tvrdí, že nejsou lhostejní, pouze necelá čtvrtina (24%) z nich
recykluje.
Poznávací znamení: muži středního věku, podprůměrné příjmy, střední vzdělání.
S dalším rozdělením, které mělo za úkol zjednodušit rozdělení spotřebitelů
s hlubším zájmem o ekologické produkty, přišla britská univerzita v Sheffieldu. Ve
studii Researching a new typology of green consumers vydefinovali tyto 4 skupiny:
konzerváři zdrojů, nadšenci pro zdraví, milovníci zvířat, outdooroví fanoušci.19
Konzerváři zdrojů – tato skupina nemá ráda odpad, používá látkové nákupní tašky,
obléká se střídmě, využívá úsporné elektrické spotřebiče, je otevřena všem cestám, jak
ušetřit za elektřinu. Má požitek z úspory financí, cítí se inteligentně a radí svým
přátelům, jak eliminovat odpad.
Nadšenci pro zdraví – kupují si nejlepší organické jídlo, staví se proti toxickým látkám,
neustále hledají informace o škodlivých látkách, bojí se rakoviny a dlouhodobých
dopadů z užívání pesticidů.
Milovníci zvířat – ve většině případů vegetariáni či vegani s vysokým zájmem o zvířata,
v nouzi se často účastní dobrovolnických akcí. Staví se proti výlovu tuňáků, zabíjení
zvířat pro kožešinu a kupují výrobky pouze s etiketou „netestováno na zvířatech“.
Outdooroví fandové – rádi tráví čas venku, mezi jejich aktivity patří kempování,
lyžování a horolezectví. Používají prostředky s nejmenším dopadem na životní prostředí
a zároveň se starají, aby jejich venkovní aktivita měla co nejmenší dopad na přírodu.

19

OATES, C. & PADMORE, J. Researching a new typology of green consumers. University of Sheffield,
2008. [online]. [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.docstoc.com/docs/71218628/Researching-anew-typology-of-green-consumers-12-Nov-2008
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Obr. 1 – Rozdělení spotřebitelů podle zelených zájmů20

1.4. Ekoznačení
Ekoznačky se poprvé objevily v 80. letech 20. století. Již v této době byly
značky kontrolním mechanismem, který zaručoval skutečnou ekologičnost
produktu.21
Cílem ekoznačení22 je poskytnout zákazníkovi prokazatelnou informaci o tom,
že jsou výrobky v průběhu celého životního cyklu šetrnější nejen k životnímu prostředí,
ale i ke zdraví spotřebitele.23 Ekologické značení je založeno na standardizaci určitých
zásad a kritérií a spočívá v diferenciaci výrobků za pomoci specifických
značek/symbolů, které ekoprodukty označují.
Výrobci jsou při zpracování ekoproduktů povinni dodržovat určité normy. Tyto
normy jsou obvykle stanoveny nezávislou třetí stranou, která na výrobu dohlíží.
Ekoznačky jsou zárukou ekologické šetrnosti, kvality a zdravotní nezávadnosti24
a za jejich věrohodností stojí Ministerstvo životního prostředí. Hlavním cílem programu
environmentálního hodnocení je podpořit výrobu, používání a následnou spotřebu
environmentálně vhodných produktů. Zároveň se snaží zvýšit jejich podíl na trhu v

20

OATES, C. & PADMORE, J. Researching a new typology of green consumers. University of Sheffield,
2008. [online]. [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: http://www.docstoc.com/docs/71218628/Researching-anew-typology-of-green-consumers-12-Nov-2008
21
WASIK, John F. Green marketing & management: a global perspective. Cambridge, Mass: Blackwell
Business, 1996. xviii, str. 247. (vlastní překlad)
22
Ekoznačení, někdy též „ekolabeling“ je slovo převzaté z anglického slova „ecolabelling“.
23
Srovnej Ekologicky šetrné výrobky. [online]. [cit. 2013-04-21]. Dostupné z:
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/ekologicky-setrne-vyrobky
24
BOSTRÖM, Magnus; KLINTMAN, Mikael: Eco-standards, product labelling and green consumerism.
1.vyd. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008, str.158.
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Evropské unii a nepolevit v rámci kvality a jejich konkurenceschopnosti.
Konečným výsledkem realizace všech procesů ecolabellingu je jednotné
„národní environmentální značení“.

1.4.1. Ekoznačení ve světě
Důležitým milníkem v oblasti ekoznačení se stal rok 199425, ve kterém byla
založena síť environmentálního označování produktů a služeb. Jednalo se o neziskovou
asociaci GEN – Global Ecolabelling Network.26 V této mezinárodní síti se sdružují
národní a mezinárodní programy po celém světě. Jmenovitě pak sdružuje
environmentální programy označování ekologicky šetrných výrobků zemí Asie,
Ameriky, Evropy, Austrálie a Oceánie. V současné době má asociace GEN 27 členů.27
„České Ministerstvo životního prostředí je jako zástupce českého programu ekoznačení
členem GEN od roku 2000.“28

Obr. 2 – Global Ecolabelling Network logo29

V současné době se po celém světě používá více než třicet systémů ekoznačení,
která lze dělit podle různých hledisek.30

1.4.2. Ekoznačení v České republice
Počátky ekoznačení v České republice sahají do roku 1993, kdy byl realizován
Národní program označování výrobků.31 V současné době se tento program jmenuje
25

Srovnej Jak ekoznačení funguje. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/jak-ekoznaceni-funguje
26
Tamtéž.[cit. 2013-09-21].
27
Tamtéž.[cit. 2013-09-21].
28
Tamtéž.[cit. 2013-09-21].
29
Tamtéž.[cit. 2013-09-21].
30
Tamtéž.[cit. 2013-09-21].
31
Srovnej Jak ekoznačení funguje. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/jak-ekoznaceni-funguje
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„Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb“. Garantem
programu zodpovědným za celkovou koncepci a řízení je Ministerstvo životního
prostředí České republiky (MŽP ČR). Úkolem MŽP je zveřejňovat nové technické
směrnice a další podmínky, které jsou potřeba pro získání ekoznačky.
V České republice musí být bio produkty vyrobené na jejím území označeny
minimálně 2 níže uvedenými logy. Národní logo pro ekologické zemědělství je
takzvaná „biozebra“ (Obr. 3) společně s číslem dané kontrolní organizace, která má za
úkol dohlížet na dodržování standardů. V České republice jsou těmito organizacemi:
· KEZ o. p. s. (kód na obalu CZ – BIO – 001)
· ABCert AG (kód na obalu CZ – BIO – 002)
· Biokont CZ, s. r. o. (kód na obalu CZ – BIO – 003)

Druhým logem používaným na obalech je grafický znak Evropské unie (Obr. 4).
Od 1.7. 2010 také kromě povinného používání tohoto loga pro ekologickou produkci, je
povinnost označovat místo, kde byly suroviny, z nichž se produkt skládá,
vyprodukovány.32

Obr. 3 - Logo pro ekologické zemědělství33

Obr. 4 - Logo EU pro ekologické zemědělství34

V rámci Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků a služeb
jsou udělovány i níže uvedené značky – Ekologicky šetrný výrobek a Ekologicky šetrná
služba. „Značku tvoří stylizované písmeno „e“ s nápisem Ekologicky šetrný
výrobek/služba v horní části a registračním číslem označeného produktu v části
spodní.“35 V současnosti je možné získat jednu z těchto ekoznaček ze škály 64

32

Loga pro ekologické zemědělství [online]. Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 [cit. 2013-09-15].
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/loga-a-znaceni/
33
Tamtéž.[cit. 2013-09-21].
34
Certifikáty pro biopotraviny. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.bioinfoweb.cz/products/certifikaty-pro-biopotraviny/
35
Srovnej Jak ekoznačení funguje. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/jak-ekoznaceni-funguje
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produktových skupin.
Národní program ekologického označování se řídí mnoha ustanoveními
technických norem ČSN ISO 14024 a ačkoliv se označení vztahují pouze na český trh,
jsou tato 2 označení uznávaným dokladem o kvalitách výrobků a služeb i v zahraničí.36

Ekologicky šetrný výrobek (EŠV)

Ekologicky šetrná služba (EŠS)

Obr. 4 - Značka ekologicky šetrného výrobku37

Obr. 5 - Značka ekologicky šetrné služby38

Co by tedy měly ekoznačky přinášet spotřebiteli?39
−

záruku kvality výrobku a jeho zdravotní nezávadnost

−

informace o vlastnostech produktu a jeho vlivu na životní prostředí

−

záruku o omezení nepříznivých vlivů na životní prostředí

−

s kvalitou a trvanlivostí produktu přichází úspora peněz

−

snazší orientaci na trhu mezi produkty stejné či podobné funkce
Systémy ekoznačení jsou pro ekologický marketing důležité, neboť jsou

významným nástrojem environmentální politiky v oblasti prevence a její strategie.
„Srovnání českého systému ekoznačení s významnými dříve založenými
národními programy zahraničními ukázalo, že náš Národní program, i když je mladší,
je s nimi plně srovnatelný.“40
36

Srovnej Jak ekoznačení funguje. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/jak-ekoznaceni-funguje
37
Loga pro ekologické zemědělství [online]. Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 [cit. 2013-09-15].
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/loga-a-znaceni/
38
Tamtéž.[cit. 2013-09-15].
39
Loga pro ekologické zemědělství [online]. Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 [cit. 2013-09-15].
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/loga-a-znaceni/
40
Ekoznačení. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/AFE8148C8858BD4BC1256FF9003E2CD9/$file/E%C5%A0V.pdf
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1.5. Greenwashing
Snaha výrobců nabízet ekologické zboží na základě zvýšené poptávky po
ekologicky šetrných produktech se stala celosvětovým marketingovým trikem.
S rostoucím povědomím a zájmem o green aktivity začaly některé společnosti nabízet
zelené produkty a služby, které ve skutečnosti žádným zeleným vývojem neprošly a
žádným zeleným užitkem nedisponují. Tento jev je známý pod pojmem greenwashing.
Původ pojmu greenwashing najdeme v Anglii z termínů green (zelený –
přeneseně ekologický) a washing / whitewashing (cenzurovaný).41 Samotné slovo pak
odkazuje k termínu „brainwashing“ - „vymývání mozků“. “Termín greenwashing je
definován jako dezinformace šířená organizací za účelem prezentovat environmentálně
zodpovědný veřejný obraz sama sebe.”42 Greenwashing je tedy šíření klamavých
informací s cílem vyvolat u lidí pověst o ekologicky zodpovědné firmě. V příloze
bakalářské práce jsou pak uvedeny příklady greenwashingu.
Firmy by se měly vyvarovat neúplných, příliš obecných informací, které nejsou
podloženy fakty. Taktéž by neměli spoléhat na neznalost tradičních výrobních procesů s
ohledem na platné zákony. Z prohlášení musí jasně vyplývat, zda se ekoznačení
vztahuje k celému výrobku, jeho části, či pouze obalu.43
Podle manuálu VET by tvrzení o ekologičnosti neměla být použita v situaci, kdy
má sice produkt jednu vlastnost příznivou k životnímu prostředí, “ale jeho základní
funkce tuto schopnost v zásadě vylučuje.”44 Příkladem může být recyklovatelný obal
produktu. V případě recyklovatelného obalu produktu se používá Möbiova smyčka,
která je jedním z nejčastěji používaných environmentálních symbolů. V případě, že se
tvrzení o recyklovatelnosti týká obsahu recyklovaného materiálu, je potřeba zahrnout
procentuální zastoupení recyklovatelnosti.

41

About Greenwashing: Greenwashing Index. [online]. [cit. 2012-09-13]. Dostupné z:
http://www.greenwashingindex.com/about-greenwashing (vlastní překlad)
42
KOUŘIL, Vít a MIESSLER. Čerstvě natřeno. Zn.: na zeleno. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/cerstve-natreno-zn-na-zeleno
43
Loga pro ekologické zemědělství [online]. Ministerstvo zemědělství, 2009-2011 [cit. 2013-09-15].
Dostupné z: http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/ekologicke-zemedelstvi/loga-a-znaceni/
44
Tamtéž, str.131
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Obr. 6 - Möbiova smyčka45

Společnost Terra Choice Environmental Marketing Inc.46 vydala studii o
environmentálních prohlášeních na spotřebitelském trhu, ve které na základě veřejného
průzkumu vydefinovala 7 hříchů greenwashingu.47

1.

Zatajení důležitých informací – pozitivní aspekt výrobku je natolik zdůrazněn,

že se zbytek jeho negativních aspektů opomíjí.
2.

Tvrzení bez podložených důkazů – na výrobku je uvedeno např. že se jedná o

biovýrobek, nenajdeme k tomu však žádné doložené informace.
3.

Lež – často jsou uváděny naprosto mylné a lživé informace.

4.

Falešná značení – použitím jistých značení budí výrobek na spotřebitele dojem,

že se jedná o kvalitní produkt zkoumaný např. nezávislou organizací (ve skutečnosti ale
k žádnému průzkumu výrobku nedošlo).
5.

Vágnost tvrzení – výrobci uvádějí takové informace, které jsou nejasné a

spotřebitel si pod tím nedokáže představit konkrétní věc. „Přírodní výrobek“, „šetrný
výrobek“, atd.
6.

Irelevantnost tvrzení – na obalu je uvedeno, že neobsahuje např. freony – méně

znalý spotřebitel ovšem neví, že freony byly již před delší dobou zakázány a vyvolá to v
něm pocit, že v konkurenčních výrobcích freony jsou.
7.

Volba menšího zla - „výrobek je šetrnější v rámci jasně environmentálně

problematické kategorie, například bio cigarety nebo zelené insekticidy a pesticidy.“48

45

Jak ekoznačení funguje. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www1.cenia.cz/www/ekoznaceni/jak-ekoznaceni-funguje
46
Terra Choice - přední americká společnost zabývající se environmentálním marketingem.
47
TerraChoice Group Inc. The Seven Sins of Greenwashing: Environmental Claims in Consumer Markets
Summary Report [online]. April 2009 [cit. 2012-09-05]. Dostupné z
http://www.terrachoice.com/files/6_sins.pdf (vlastní překlad)
48
Nejčastější druhy falešných tvrzení. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www.cenia.cz/web/www/web-pub2.nsf/$pid/CENMSFRZV5OY
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2.

Analýza zeleného marketingu na zahraničních a

domácích trzích
Druhá část bakalářské práce je věnována analýze ekologického marketingu ve
společnosti DM drogeriemarkt. Zaměřuji se na analýzu míry využití ekologického
marketingu, rozšiřování sortimentu a celkovou firemní filozofii. Dříve než se však budu
zabývat analýzou marketingové činnosti společnosti, považuji za důležité, zhodnotit
stávající situaci zeleného marketingu na zahraničních trzích a v českém prostředí.

2.1. Ekologický marketing na zahraničních trzích
Špatná rozlišitelnost jednotlivých výrobků a značek a obecně saturace většiny
trhů má za následek hledání nových možností. Podnikatelské subjekty se snaží svými
produkty odlišit od konkurence a zároveň posílit hodnotu své značky. “Jednou z
možností, jak v této situaci upoutat pozornost spotřebitele a ovlivnit jeho výběr
produktu, je využít současného zvýšeného zájmu veřejnosti o řešení etických, sociálních
a ekologických otázek.”49
Význačnost otázek životního prostředí se v globálním měřítku stále zvyšují.
Významným světovým impulsem byly aktivity v roce 1990 v USA, známé také jako
Den země, kdy událost vyústila v explozi ekologických marketingových programů.
Nejen americké společnosti se pak snažily využívat zvýšené citlivosti potencionálních
spotřebitelů vůči otázkám životního prostředí.50
Podle odhadů agentury Organic Monitor dosáhl celosvětový prodej biopotravin
v roce 2011 63 mld. USD. Od roku 1999 byl obrat odhadován na cca 15 mld. USD, což
znamená, že došlo k více jak čtyřnásobnému nárůstu.51 V roce 2009 došlo ke zpomalení
růstu v mnoha zemích z důvodu hospodářské krize, v roce 2011 však došlo k jeho
následnému oživení a trh s biopotravinami opět rostl rychleji.52
49

ZAMAZALOVÁ, Marcela. Marketing obchodní firmy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009, s. 39.
Srovnej KELLER, Kevin Lane. Strategické řízení značky. Praha : Grada Publishing, 2007, s. 593.
51
Willer, Helga and Lukas Kilcher (Eds.) (2013) The World of Organic Agriculture. Statistics and
Emerging Trends 2013. FiBL-IFOAM Report. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick,
and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn. (vlastní překlad)
52
Ke konci roku 2011 dosáhl meziroční nárůst ve státech s největšími trhhy bio produktů mezi 7 – 20%.
(Německo, Francie, Itálie a Švédsko okolo 11 %, Dánsko 14 % , Nizozemí 15 % a Švýcarsko téměř 20
%), pouze v UK došlo k poklesu o 6%.
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Největší trh s biopotravinami jsou Spojené státy (21 mld. EUR) následováno
Německem. Ekologické zemědělství je zastoupeno na všech kontinentech, avšak
poptávka po biopotravinách je zejména v Severní Americe a Evropě s celkovými 96%.53
Růst trhu s biopotravinami v Evropě vzrostl v roce 2011 na 20,8 mld. EUR, což
představuje meziroční nárůst o cca 6%.54 Prodej biopotravin se na evropské půdě
soustřeďuje zejména v západní Evropě. Mezi největší trh s biopotravinami patří
Německo, které představuje téměř 1/3 celkového evropského obratu za biopotraviny
(6,6 mld. EUR, Obr. 7).55 Ve střední a východní Evropě je trh malý a roztříštěný, v
poslední době byl však zaznamenán významný růst. Mezi nejvíce rozvinuté trhy v této
oblasti jsou považovány trhy ČR, Polska a Maďarska.

Obr. 7 – Graf Evropa: 10 zemí s největším trhem biopotravin a jejich % zastoupení za rok 201156

Na trhu s biopotravinami se za největší konkurenci ve světovém měřítku
považuje právě trh evropský. “Vysoký stupeň fragmentace a existence silných národních
společností vytváří obtížné prostředí pro vstup nových firem, zejména z mimoevropských
zemí.”57
Nejvyšší spotřeba biopotravin je trvale ve skandinávských a alpských zemích. V
roce 2011 se na první příčce spotřeby biopotravin na obyvatele umístilo Švýcarsko (177
53

Willer, Helga and Lukas Kilcher (Eds.) (2013) The World of Organic Agriculture. Statistics and
Emerging Trends 2013. FiBL-IFOAM Report. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), Frick,
and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn. (vlastní překlad)
54
Tamtéž.
55
Celkový obrat biopotravin v České republice dosáhl pro srovnání v roce 2011 cca 67,7 mil. EUR.
56
Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR za rok 2011. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/file/215356/Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_za_rok_2011_final.pdf, str.14
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Tamtéž.[cit. 2013-09-15], str. 14
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EUR), dále pak Dánsko (162 EUR) a Lucembursko (134 EUR). Další země jsou
znázorněny v obrázku č. 8.

Obr. 8 – Graf Evropa: 10 zemí s největší roční spotřebou na obyvatele za rok 201158

2.2.

Česká republika a ekologický marketing
Po výrazném nárůstu trhu s biopotravinami mezi lety 2005 – 2008 zaznamenala

Česká republika v letech 2009 a 2010 výraznou stagnaci59 obratu okolo 1,6 mld. Kč.60
V průběhu roku 2011 nastalo mírné oživení, přičemž trh s biopotravinami (domácí
spotřeba) vzrostl o 4,6% na 1,67 mld. Kč.61 „Podíl biopotravin na celkové spotřebě
potravin a nápojů však zůstává pod 1% hranicí a průměrná roční spotřeba na obyvatele
nepřesahuje 200 Kč (Obr. 9).“62
Podle statistického šetření ekologického zemědělství ve zprávě o trhu
s biopotravinami v ČR, jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství, je podíl
biopotravin z dovozu na celkovém domácím maloobchodním obratu těžko určitelný
z důvodu nedostupnosti dat. Co se týká poptávky po biopotravinách, struktura hlavních
58

Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR za rok 2011. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://eagri.cz/public/web/file/215356/Zprava_o_trhu_s_biopotravinami_za_rok_2011_final.pdf, str.14
59
“Hlavním důvodem ke stagnaci maloobchodního obratu bylo především snižování cen biopotravin. Ke
snížení došlo jednak díky nižším cenám surovin na světových trzích, jednak v důsledku snižování
maloobchodních cen zejména v maloobchodních řetězcích jako reakce na menší poptávku ze strany
zákazníků, kteří se v důsledku ekonomické krize vrátili k nákupu konvenčních potravin.” [online]. [cit.
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kategorií bioproduktů je dlouhodobě stabilní. V roce 2011 a dále pak v předchozích
letech byl největší zájem o „ostatní zpracované potraviny“, které tvořily 35% podíl na
MO (maloobchodním) obratu biopotravin.63 Z ostatních zpracovaných potravin pak
tvoří okolo 45% hotové pokrmy jako jsou např. dětské výživy. Na druhé příčce je se
svými 20% kategorie „mléko a mléčné výrobky“, následována kategorií „ovoce a
zelenina“ se 14%, která zahrnuje od roku 2009 i ovocné a zeleninové šťávy.64

Obr. 9 Vývoj trhu biopotravin v ČR v letech 2005-201165

V České republice jsou biopotraviny prodávány několika způsoby. Spotřebitelé
nakupují bioprodukty nejvíce v maloobchodech a jejich řetězcích (64,4%), což činí
v přepočtu zhruba 1,1 mld. Kč za rok 2011.66 Na druhém místě jsou prodejny se
zdravou výživou a biopotravinami s 19,8%, na třetím místě pak s více jak 5% lékárny,
taktéž přímý prodej ze dvora, prodej od výrobců a distributorů. „Prodej přes drogistické
řetězce (zejména DM drogerie markt s.r.o.) setrval na úrovni okolo 3%“67, avšak právě
drogistické řetězce dm drogerie (200 prodejen) a Rossmann (110 prodejen) se staly
v posledních letech významným místem prodeje biopotravin. Nejméně biopotravin se
pak do roku 2011 prodalo v nezávislých menších prodejnách potravin (1,4%).68

2.2.1. Češi a jejich postoj k BIO výrobkům
Nejucelenější zprávu o tom, nakolik ekologický trend zapustil kořeny i v české
63

Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR za rok 2011. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
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kotlině, zpracovala výzkumná agentura STEM/MARK v závěrečné zprávě ve výzkumu
pro reklamní agenturu Ogilvy&Mather v roce 2008. Do současné doby nebyla
zpracována ucelenější zpráva o českém trhu, proto je zapotřebí počítat s možností, že se
postoj zákazníků v úseku pěti let mohl změnit.
Cílem projektu bylo zjistit povědomí české populace o ekologickém
zemědělství, biopotravinách, značkách biopotravin (ekologická označení produktů) a to,
zda došlo ke změně nákupního chování a následné zvýšení spotřeby biopotravin.
Hlavním cílem výzkumu byla snaha zachytit změny ve smýšlení české veřejnosti a v
nákupním chování ve vztahu k biopotravinám.
Do vzorku respondentů, který byl tzv. oporou výběru, patřili obyvatelé středních
a větších měst (od 50 tisíc obyvatel). Tito respondenti patřili do skupiny se SŠ a VŠ
vzděláním s vyšším než průměrným příjmem (15 tisíc/jednočlenná a 20tisíc/vícečlenná
domácnost) ve věku od 16-50 let. Mezi kvótní znaky, podle kterých se výběr
respondentů uskutečnil, patřil věk, vzdělání, region, pohlaví a příjem.
V otázce znalosti a nákupního chování výzkum došel k těmto závěrům69:
-

Většina respondentů je schopna uspokojivě spontánně vysvětlit termín
„biopotraviny“

-

96% respondentů si je vědoma existence biopotravin, přičemž necelé 2/5
respondentů biopotraviny kupuje. Častěji se jedná o ženy a zároveň
respondenty s vyššími příjmy.70

-

Nejvíce kupovaným zbožím jsou mléčné výrobky, následovány
zeleninou a ovocem, biomasem a pečivem.

-

Pokud

respondenti

biopotraviny

nakupují,

činí

tak

většinou

v pravidelném intervalu. „Měsíčně utratí 19% dotázaných do 500 Kč,

69
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13% kupuje biopotraviny za 501-1000 Kč. Nejvyšší vydané částky
deklarují lidé do 29 let.“71
-

Dvě pětiny lidí deklarují, že v porovnání s minulým rokem nakupují
biopotraviny více. Nejčastější nákup uskutečňují v supermarketu, i
když za nejkvalitnější považují ty ve specializovaných prodejnách a na
farmě u bio zemědělce.

-

Mezi hlavní důvody, proč respondenti biopotraviny nekupují, je jejich
vysoká cena (40% respondentů). Při podrobnějším pohledu lze nalézt u
různých skupin různé důvody, proč biopotraviny nekupují. „40 – 50 let
nevěří, že jsou biopotraviny lepší než běžné, zároveň také přiznávají,
že mají málo informací; pro VŠ se špatně shánějí a jsou malého
sortimentu. Ženy častěji uvádějí vlastnictví soukromé zahrádky.“72

V otázce postoje Čechů k biopotravinám výzkum došel k těmto závěrům:
-

Více jak 70% respondentů si myslí, že jsou při pěstování biopotravin
používané chemikálie, přičemž ¼ považuje používání chemikálií jako
celkem běžné.

-

Více jak 70% je přesvědčena, že jsou biopotraviny zdravější než
potraviny běžné.

-

„Dodržování zásad ekologické odpovědnosti deklarují zejména tyto
skupiny: ženy, vyšší stupeň vzdělání, 40 – 50 let, vyšší životní úroveň
domácnosti.“73 Více jak polovina se pak hlásí k tomu, že bere
ekologickou zodpovědnost vážně a snaží se jí dodržovat.

-

Z výroků je zřetelný souhlas, že si biopotraviny mohou kupovat rodiny
s běžnými příjmy pouze výjimečně (81%). 72% respondentů se
domnívá, že rozšíření biopotravin a jejich pěstování povede
k celkovému zvýšení cen.

71
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-

Výše uvedené výroky pak rozdělují respondenty podle míry pozitivního –
otevřeného vs. negativního – uzavřeného postoje k problematice
bioproduktů. Mezi pozitivně laděné se řadí zejména ženy a zároveň
lidé s vyšším stupněm dosaženého vzdělání a zároveň lidé, kteří chtějí
dodržovat ekologické zásady. Mezi neutrální postoj se nejčastěji řadí
lidé 30 - 39 let. Do kategorie negativního postoje se řadí lidé, kteří
nedodržují ekologické zásady a také muži a respondenti s nižším
vzděláním.

Podobnou studii, avšak se zacílením na samotné lidi pracující v marketingu
největších firem působících na české půdě, zpracovala také komunikační skupina
Ogilvy&Mather v roce 2011. Skupina oslovila přes tři stovky českých profesionálů
z oblasti marketingu, reklamy nebo obchodu ze společností s největšími reklamními
rozpočty. Výsledky studie Zelený marketing odrážejí pohled marketérů na toto téma.
Výzkum komunikační skupiny došel k těmto závěrům74:
-

Tři z pěti manažerů jsou přesvědčeni o tom, že si čeští spotřebitelé nejsou
ochotni za ekologický výrobek připlatit.

-

Tři čtvrtiny oslovených manažerů i přes výše uvedené považuje
ekologický marketing u běžných značek za nezbytnost.

-

„Více než polovina manažerů se domnívá, že značka vybudovaná na
ekologických principech má v Čechách potenciál k úspěchu.“75

-

Jedna čtvrtina oslovených firem využívá na svých výrobcích označení
„eko“, další jedna pětina se na to v brzké době chystá.

-

„Podle 38% manažerů se bude potenciál „ekobusinessu“ v budoucnu
ještě rozvíjet.“76
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2.3. Ekologický marketing ve společnosti DM drogeriemarkt
K analýze současného stavu ekologického marketingu na českém trhu jsem si
vybrala společnost DM drogeriemarkt. Společnost DM nabízí drogerii a kosmetiku od
různých výrobců, ale také potraviny a výživové doplňky. Ve společnosti budu zkoumat
celý ekologický marketingový mix bio výrobků, od jejich umístění v prodejně až po
marketingovou komunikaci.

2.3.1. Společnost DM drogeriemarkt
Společnost DM patří mezi známé evropské drogistické řetězce. Nabízí
především drogistické výrobky, kosmetiku a parfémy. Vůbec první prodejna mateřské
společnosti DM Rakousko byla otevřena roku 1976 v Linci.77 V roce 1979 měla
společnost na území Německa a Rakouska více jak 100 poboček. V současné době má
společnost DM drogeriemarkt 2024 filiálek v 10 zemích Evropy.78
V České republice se drogerie objevila poprvé v roce 1993 v Českých
Budějovicích, kde má do současnosti svoji centrálu. V současné době má drogerie DM
více jak 200 prodejen po celé České republice.79
Společnost staví zákazníka do centra zájmu a dává mu možnost vyjádřit svou
individualitu. Za mottem společnosti „Zde jsem člověkem, zde nakupuji“80 stojí rozsáhlý
sortiment vysoké kvality výrobků, snadná dosažitelnost a kompetentní přístup
pracovníků.

2.3.2. Bio produkty mají v DM své místo
Ještě před pár lety měly nejširší nabídku potravin v bio kvalitě obchodní řetězce
Hypernova a Tesco, dnes je situace v české kotlině podstatně jiná.81 V níže uvedeném
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přehledu maloobchodních řetězců působících na českém trhu, které nabízejí
biopotraviny, můžeme vidět, že se společnost DM drogeriemarkt s.r.o. vyšplhala na
přední příčky a zaujímá tak dlouhodobě s více než 670 produkty přední místa v prodeji
biopotravin. „V sortimentu DM naleznou zákazníci navíc více než 400 položek
kontrolované přírodní kosmetiky a stále rozšiřující se nabídku ekologických čističů
šetrných k přírodě“.82

Obr. 10 Přehled maloobchodních řetězců působících v ČR s nabídkou biopotravin, 201183
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První vlaštovkou v prodeji bio produktů se staly v roce 1986 značky Alnatura a
Alana.84 Na českém trhu se produkty těchto 2 značek objevily poprvé v roce 2005.85
V roce 2008 drogerie rozšířila sortiment také o výrobky domácích producentů, např. o
značky Amylon, Labeta, Pro-Bio či Biopekárna Zemanka.86

2.3.3. Ekologický produkt
S ohledem na zaměření práce se nyní budeme věnovat především bio produktům
vyráběných společností DM. V sortimentu společnosti nalezneme výrobky od těchto
výrobců:
ALNATURA. Značka Alnatura je vlastní DM značkou německého původu, která
vznikla v roce 1984 s centrálou v německém městě Bickenbach. Patří mezi první
značky, jejichž suroviny používané k výrobě produktů pochází pouze z ekologického
zemědělství. Produkty jsou vyráběny šetrným způsobem a bez chemikálií.
ALNAVIT. Značka Alnavit spadá pod značku Alnatura. Výrobky Alnavit jsou
přizpůsobené všem, kteří mají alergii nebo nesnášenlivost vůči specifickým druhům
potravin. Se svými produkty se zaměřují na lidi s alergií na lepek a na lidi s intolerancí
na laktózu. V České republice je bohužel sortiment značky Alnatura stále omezený,
můžeme ale očekávat, že bude sortiment v blízké době rozšířen. Za bonusový prvek
považuji dodatečné informace na každé etiketě produktu, kde se dozvíte více o
alergenech.
Po vizuální stránce se produkty od svých substitutů neliší. Obaly ekologických
výrobků plní stejně jako obaly ostatních výrobků řadu funkcí. Ochrannou, dopravní,
skladovací a estetickou funkci. U výrobků prodejny DM najdeme vždy na přední straně
název výrobku, o jaký typ výrobku se jedná, jaké je značky, jakou má gramáž a
jednotlivé označení certifikátu výrobku. V rámci informační funkce obalu je také
84

Biopotraviny v prodejnách DM získávají na významu i prostoru. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné
z: http://www.dm-drogeriemarkt.cz/linkableblob/cz_homepage/206786/data/tz_biopotraviny_dmdata.pdf?v=1346680998000
85
Tamtéž. [cit. 2013-09-21].
86
Tamtéž. [cit. 2013-09-21].
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zahrnuto číslo kontrolního nezávislého laboranta či laboratoře, zahrnuty jsou taktéž
splněné požadavky dle EU a potvrzení pravdivosti o surovinách pocházejících od
dodavatelů, kteří jsou členy BIO organizací. Na obalu najdeme také složení výrobků,
převážně na boční či zadní straně, v případě čajů nalezneme i návod na přípravu.
Certifikace nacházející se na bio výrobcích plní svou úlohu pravdivého dokladu
o skutečném ekologickém původu produktů. Níže nalezneme certifikace používané u
produktů nacházejících se v prodejnách DM drogeriemarkt:
Kontrolované ekologické zemědělství. Zemědělci se musí řídit přísnými pravidly,
která jsou kontrolována státem. Tato certifikace se uděluje všem subjektům, kteří
používají místo průmyslových hnojiv hnojivo organické, pro své zemědělství
nepoužívají pesticidy, na svých polích střídají plodiny, snaží se navrátit do krajin zeleň
a následně produkují či zpracovávají v rámci ekologického zemědělství produkty
živočišného nebo rostlinného původu.

Obr. 8 - Kontrolované ekologické zemědělství87

BIO – Tento druh označení je německou státní pečetí BIO. Vyráběné produkty jsou
kontrolovány podle přísných norem. Tento druh označení můžeme nalézt na produktech
značky Alnatura.

Obr. 10 - Označení BIO88
87

Business info. BIO. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/znacky-pro-spotrebitele-2350.html

27

Společnost DM důrazně dbá na dodržování pravidel při výrobě bio produktů.89
Jedná se o výrobu v ekologickém zemědělství, které je ohleduplné k půdě, vzduchu a
vodním zdrojům a snižuje produkci CO2. Biopotraviny jsou vyráběny a zpracovávány
takovým způsobem, který jim zaručí kromě kvality i delší životnost. Dobrým příkladem
může být chléb značky Alnatura vyráběný speciálním tepelným procesem, při kterém
zamezí následnému výskytu plísně bez rizika zničení všech důležitých obsahových látek
chleba. Tento druh bio chleba tak vydrží po speciálním balicím procesu o mnoho déle
čerstvý, než normální chléb.

2.3.4. Cena ekologického produktu
Prodejní cena biopotravin závisí na způsobu distribuce, na místě prodeje a
dalších faktorech, díky kterým se prodejní ceny produktů liší. Většina biopotravin se na
území České republiky prodává v supermarketech a hypermarketech, cenové rozdíly
jsou tedy nezanedbatelné. Při následné cenové analýze nám může tato realita
znepříjemnit srovnání s konkurencí.
Porovnání cen běžných výrobků s biopotravinami se dá porovnávat pomocí
statistického porovnání cen. Nejprve se porovnají ceny u obou subjektů a následně se
vyčíslí procentuální rozdíl mezi nimi. Tento postup srovnávání cen je však v případě
drogerie DM neobjektivní hned z několika důvodů. Drogerie DM prodává primárně
kosmetické výrobky a drogerii, navíc neprodává jiné potraviny než BIO. Je tedy obtížné
srovnávat případný rozdílný přístup k tvorbě cen běžných výrobků s BIO v momentě,
kdy neprodává jiné potraviny než BIO, s jinými subjekty, které poskytují jak běžné
výrobky, tak BIO. Pokud bychom se i přesto chtěli pustit do tohoto procesu
porovnávání, bylo by zapotřebí porovnat BIO výrobek s běžným výrobkem od jiného
výrobce. V tomto případě by nastal bezpochyby složitý výběr nejen proto, že mezi
jednotlivými výrobci a prodejci je veliký rozdíl v postavení na trhu a jejich prodejních
strategiích. Zároveň tak nemůžeme porovnávat ceny DM s cenami, které nabízejí např.
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Bio Siegel. BIO. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.bio-siegel.de/
O Alnatura. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www.dmdrogeriemarkt.cz/cz_homepage/bio/alnatura_bio/133472/alnatura.html
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obchodní řetězce jako je Tesco, Albert, nebo Billa. Obchodní řetězce mají vzhledem k
nakupovanému objemu surovin množstevní slevy, můžou si tedy dovolit snížit cenu a
poskytnout tak spotřebiteli výhodnou nabídku. Problém s cenovým srovnáním se
přenáší také na živnostníky, kteří mají oproti podnikům jiné podmínky pro výrobu
produktů, jiné náklady, ale i obchodní marže, aj.
Pokud bychom se přesto rozhodli porovnávat ceny biopotravin s jedním ze
subjektů, vezměme například jakoukoliv prodejnu zaměřující se speciálně na prodej
biopotravin, narazíme na další rozdíly. Zákazníci DM drogeriemarkt patří mezi běžné
spotřebitele, kterým je nabídnuto něco “navíc”, drogerie se je snaží seznámit s možností
zakoupit výrobky na přírodní bázi, zatímco ve specializované prodejně biopotravin
přichází lidé se zájmem o výrobky tohoto druhu sami. V tomto případě je tomu pak
adekvátně přizpůsobena cena.
Pokud však zůstaneme v obecné rovině a budeme vycházet ze statistik, dojdeme
k těmto závěrům: cena BIO výrobku je obecně vyšší90, než u obdobných konvenčních
produktů. Jako příklad uvádím rozdíl ceny BIO mandlí zakoupených v DM a
internetovém obchodu Schellex oproti běžným mandlím zakoupených v obchodní síti
Tesco a obchodu Peron.

Obr. 11 – Alnatura
91

41,45 Kč/100 g

Obr. 12 – Commercio

Obr. 13 - Ensa

92

47,50 Kč/100 g

23,98 Kč za 100 g

90

Obr. 14 - Poex
93

26,25 Kč/100 g94

Potávku po BIO kvalitě limitují ceny. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www.retailinfo.cz/magazin/%C4%8Dl%C3%A1nky/popt%C3%A1vku-po-bio-kvalit%C4%9Blimituj%C3%AD-ceny
91
Vlastní zdroj.
92
BIO mandle. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.schellex.cz/bio-mandle
93
Vlastní zdroj.
94
Mandle jádra. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.poex.cz/eshop/282-mandle-jadra.html
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2.3.5. Distribuce ekologického produktu95
Distribuční operace drogerie DM jsou rozděleny do 2 hlavních oblastí:
Rakousko a Německo. Tyto dvě země spolu úzce spolupracují, každá z nich je však
samostatnou jednotkou. Distribuční centrum zásobuje prodejny vzdálené více jak 10
km, horní hranice je okolo 400 km. Zásobuje kromě prodejen DM v Rakousku i menší
distribuční centra a prodejny, které jsou v Srbsku, Chorvatsku, České republice, aj.96
DM

drogeriemarkt

spolupracuje

se

svými

dodavateli

a

odběrateli

prostřednictvím nejmodernějších technologií pro zpracování dat. Jejich logistika
v rámci ČR probíhá způsobem dodávek do centrálního skladu v Jihlavě, odtud poté
putují výrobky podle objednávek do jednotlivých drogerií po celé České republice.
Na prodejny DM můžeme narazit na těch nejdostupnějších a velmi
frekventovaných místech.97 Tato umístění jsou součástí firemní filozofie, která staví
potřeby zákazníka a jeho přání na první místo. Prodejny se nacházejí ve větších městech
po celé České republice, v krajských městech a samozřejmě v Praze, kde má společnost
54 prodejen.
Společnost využívá nejnovějšího designu pro umístění biopotravin v prodejně98
(viz. obr.13), známý také jako in-store marketing.99
Tato změna přišla se zvýšenou poptávkou po BIO produktech a zároveň s rozšířením
sortimentu. Společnost uskutečnila přehlednější uspořádání a umístila tak biopotraviny
ke vchodovým dveří. Pro biopotraviny je vyhrazena speciální část prodejny, samotné
rozmístění potravin a nápojů nese jistý řád. Stejné rozmístění produktů funguje po celé
síti prodejen v České republice. Pro potraviny je vyčleněn samostatný regál, ve kterém
95

DM drogeriemarkt. “O společnosti”. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.dmdrogeriemarkt.cz/cz_homepage/o_spolecnosti/s_spolecnosti_kratky_portret/
96
Tamtéž. [online]. [cit. 2013-09-21].
97
Tamtéž. [online]. [cit. 2013-09-21].
98
BIO má v DM své místo. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.dmdrogeriemarkt.cz/cz_homepage/press_centrum/tiskove_zpravy/archiv/162982/tz_bio_ma_v_dm_misto.ht
ml
99
“In-store komunikace je soubor reklamních prostředků používaných uvnitř prodejny, které jsou určeny
k ovlivnění nákupního rozhodnutí nakupujících.” Pohled na místo prodeje a POP reklamu v minulosti a
dnes. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z: http://www.mistoprodeje.cz/pruvodce-instorem/historie-asoucasnost/pohled-na-misto-prodeje-a-pop-reklamu-v-minulosti.html
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jsou produkty seřazeny podle typu a druhu. Všechny regály jsou označeny značkou
BIO, která odkazuje na ekologickou neškodnost produktů. Speciálně jsou pak označeny
sekce výlučně pro diabetiky, lidi trpící na lepek, aj.

Obr. 13 - BIO koutek v DM100

2.3.6. Marketingová komunikace ekologického produktu
Na webových stránkách podniku nalezneme kompletní nabídku bio výrobků
rozdělených do jednotlivých specifických sekcí. V těchto kategoriích najdeme kromě
běžného sortimentu a sortimentu pro děti také výrobky pro alergiky na laktózu,
celiatiky, aj. Najdeme zde také důležitá upozornění pro lidi trpící výše uvedenými
problémy, ale i recepty, rady jak bojovat s nadváhou, tipy na zdravou stravu s odkazem
na dané bio výrobky prodejny. Co však na webových stránkách postrádám, je možnost
nahlédnout, jaké všechny druhy a značky produktů drogerie nabízí. Na svých stránkách
se společnost věnuje pouze svým „DM značkám“, ostatním už nikoliv. Jediný přístup
k seznamu biopotravin je tedy pouze samotná návštěva drogerie.
Podpora prodeje je silně rozvinutá u běžných výrobků, co se týká podpory
prodeje bio výrobků, zde už je komunikace slabší. Pro biopotraviny neexistuje tolik
různých způsobů podpory jako u běžných potravin. Důvodem je pravděpodobně
primární zaměření na drogistický sortiment a kosmetiku.
V nedávné době jsme se mohli setkat s reklamní akcí známou jako Active
Beauty. Společnost ji prezentuje jako svět plný výhod, ve kterém zákazník vyměňuje
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Bio-info. Společnost DM opět partnerem Měsíce biopotravin. [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
http://www.bio-info.cz/zpravy/spolecnost-dm-opet-partnerem-mesice-biopotravin
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body za různé výhody. S akcí je spojen nejen nákup běžných výrobků, ale i nákup
biopotravin. Nasbírané body si zákazník vymění za různé výhody, nejčastější výhodou
jsou slevy. V případě biopotravin se však slevy vztahují pouze na značku Alnatura, V
případě ostatních bio značek nejsou slevy poskytovány.
Ve srovnání

s konkurencí

se

chce

společnost

profilovat

vlastními

marketingovými nástroji. Za silný prvek marketingového nástroje spatřuji „in-store
marketing“. Výrazné označení, umístění v jednom bloku, který zaujímá zhruba jednu
patnáctinu všech stojanů v prodejně, který se stále zvětšuje s příchodem nových bio
produktů. Za další silný nástroj oproti konkurenci je aktivita vyškolených pracovníků
v každé drogerii, kteří se snaží zákazníkům poradit a pomoci s výběrem bioproduktů.
Společnost poskytuje také svým zákazníkům možnost vstoupit do tzv. DM
klubu, v rámci kterého jsou zákazníci informováni o různých výhodách drogerie.
V rámci direct marketingu101 má tak společnost přesný seznam všech svých věrných
zákazníků. Prostřednictvím pošty zasílá svým klientům nejnovější nabídky a případné
slevové kupony včetně kuponů na biopotraviny. Na základě monitoringu však nemá
společnost přesný obraz toho, o jaký druh výrobků mají jejich klienti největší zájem,
monitorovaný je pouze jejich počet, který ročně navštíví prodejny DM.

101

Direct marketing = v překladu “přímý marketing” je způsob MK, při které jsou zákazníci oslovováni
napřímo, tj. přímým adresním oslovením (formou emailu, pošty, osobním kontaktem nebo telefonicky).

32

3.

Vlastní výzkum
Stěžejní částí mé bakalářské práce je výzkum, který byl uskutečněn formou

dotazníku na portálu www.vyplnto.cz. Tento dotazník byl distribuován přes sociální síť
Facebook. Data byla sbírána pomocí kvalitativního výzkumu metodou dotazování ve
dnech 18.11. – 24.11. 2013. Minimální velikost vzorku byla stanovena na 80
dotazovaných. Dotazování se nakonec zúčastnilo celkem 136 respondentů, z toho pak
85 respondentů odpovídalo požadovaným kritériím zmíněných níže.

3.1. Definice cílů
Dříve než byl výzkum proveden, bylo zapotřebí určit si, jaké jsou naše cíle.
Prvním cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je znalost spotřebitelů v otázce bio produktů,
jak často a kde nejčastěji bio produkty nakupují, co je vede k nákupu a kolik jsou
schopni za biopotraviny měsíčně utratit. Dalším cílem bylo zjistit, odkud čerpají
informace o bio produktech, zda důvěřují eko značení, jak shledávají ceny biopotravin,
zda registrují komunikaci s cílem přiblížit konečnému spotřebiteli výhody biopotravin a
jaké je jejich povědomí o značkách bio produktů.
Cílem dotazníkového šetření byla také snaha potvrdit nebo vyvrátit hypotézy,
které jsem si stanovila:
Hypotéza H1: předpokládám, že by zákazníky k častějšímu nákupu biopotravin
motivovalo jejich snižení cen
Hypotéza H2: předpokládám, že se zákazníci o produktech prodávaných v DM
informují nejvíce v místě prodeje
Hypotéza H3: předpokládám, že zákazníci nakupují biopotraviny z přesvědčení o jejich
zdraví prospěšnosti a chutnosti.
Otázky v dotazníku jsem rozdělila na 3 části. První částí výzkumu je část
screeningová, ve které jsem vyřadila všechny osoby, které nesplňují požadovaná
kritéria. Prvním kritériem byl požadavek na pravidelnost nákupu v drogerii DM.
Druhým screeningovým kritériem byl požadavek na nákup biopotravin či přírodní
kosmetiky přímo v drogerii DM. Zaměřila jsem se tak pouze na pravidelné zákazníky
společnosti DM, kteří si v pravidelném intervalu kupují biopotraviny.
Druhý okruh otázek tvoří okruh obsahový, který je zaměřen na otázky o
informovanosti spotřebitelů v bio otázce, jejich motivace k nákupu, ad. Většina otázek
33

je v tomto případě uzavřených, 2 otázky jsou koncipovány jako otevřené. Poslední
okruh otázek je věnován demografii respondentů. Na základě všech výše uvedených
údajů bych ráda vyhodnotila míru spokojenosti zákazníků DM v otázce BIO a nastínila
tak profil typického spotřebitele.
Celému výzkumu předcházel tzv. pretest neboli pilotáž výzkumu. Tato pilotáž
měla za úkol ověřit, zda jsou otázky srozumitelné a jasné. Provedla jsem ji 15.11. 2013
na vzorku 5 lidí. Pretest byl distribuován přes sociální síť Facebook.

3.2. Zkoumaný vzorek
Rozdělení podle pohlaví
Z výsledků výzkumu v oblasti sociodemografického profilu zákazníků DM jsem
zjistila následující.

Obr.11 – Rozdělení zkoumaného vzorku dle pohlaví102

Ze vzorku 85 respondentů můžeme na obrázku vidět, že odpovídalo více žen než
mužů. V číslech se má tato skutečnost následovně: odpovídalo celkem 69 žen (81,18%)
a pouze 16 mužů (18,82%).

Rozdělení dle věku
Co se týká rozdělení respondentů dle věku, byly věkové kategorie rozděleny do
102

Bakalářová, J. – Ekologický marketing ve společnosti DM (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné
online na http://ekologicky-marketing.vyplnto.cz.
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3 skupin, přičemž ani 1% respondentů nespadalo do věkové skupiny 56 let a více.
Největší procentuální zastoupení má skupina dotazovaných ve věku 18 – 35 let (61
respondentů, 71,76%) a následně věková skupina 36 – 55 let, která se na dotazníku
podílí z 28,24% (24 respondentů).

Obr.12 – Rozdělení zkoumaného vzorku dle věku103

Rozdělení podle vzdělání
Obrázek č. 13 znázorňuje rozdělení respondentů podle nejvyššího dosaženého
vzdělání. Nejvíce zastoupených je skupina s ukončeným středním vzděláním
s maturitou (39 respondentů, 45,88%). Téměř 45% jsou pak lidé s vysokoškolským
vzděláním. Do zbývajících 10% patří respondenti se základním vzděláním, vyučeni a
vyučeni s maturitou.

Obr.13 – Rozdělení zkoumaného vzorku podle nejvyššího dosaženého vzdělání104
103

Bakalářová, J. – Ekologický marketing ve společnosti DM (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné
online na http://ekologicky-marketing.vyplnto.cz.
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Rozdělení dle celkového příjmu domácností

Obr.14 – Rozdělení zkoumaného vzorku podle nejvyššího dosaženého vzdělání105

Graf znázorňuje rozdělení respondentů dle jejich měsíčního příjmu domácnosti,
přičemž nejvyšší zastoupení zde má skupina vydělávající 20 – 40 tisíc Kč (35
respondentů, 41,18%). Dalších 23 respondentů (27,06%) má měsíční příjem nad 40
tisíc, 18 respondentů pak 10 – 20 tisíc Kč a zbylých 9 respondentů do 10 tisíc Kč.

Rozdělení dle bydliště
Zkoumaný vzorek respondentů jsem záměrně vybírala z Prahy a blízkého okolí,
aby byl můj výzkum co nejpřesnější. Největší zastoupení mají lidé z Prahy (58
respondentů, 68,24%). Další skupinou jsou respondenti ze širšího okolí (15
respondentů, 17,65%). Poslední skupinou jsou lidé ze spádového okolí Prahy (12
respondentů, 14,12%) – za spádové okolí Prahy můžeme označit místa vzdálená do 20
km od hlavního města.

104

Bakalářová, J. – Ekologický marketing ve společnosti DM (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné
online na http://ekologicky-marketing.vyplnto.cz.
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Tamtéž.
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Obr.15 – Rozdělení zkoumaného vzorku dle bydliště106

3.3. Výsledky výzkumu
Spontánní znalost termínu „Biopotravina“107
Z 85 získaných responzí jsou všichni respondenti schopni uspokojivě odpovědět
na otázku „Co se vám vybaví, když se řekne biopotravina?“ a vysvětlit tak spontánně
tento termín.
Zde je výběr odpovědí respondentů. Celkový souhrn odpovědí je pak zahrnut
v příloze práce.
- „Zdravotní nezávadnost, živočišný původ.“
- „Zdravé potraviny bez chemie.“
- „Neošetřeno chemií, dražší zboží.“
- „Dražší, dobrá, kvalitní, přátelská k přírodě, bez zbytečné chemie.“
- „Žádná chemie, čistě přírodní produkt.“
- „Potraviny vypěstované ekologicky, bez použití umělých hnojiv a postřiků,
ideálně lokální povahy – bez konzervantů. Zvířata žijící na pastvách,
106
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č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství.” . [online]. [cit. 2013-09-21]. Dostupné z:
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prostě co nejvíce „původní“ bez chemických konzervantů a Eček.“
- „Kvalitní nezávadné potraviny, které chutnají opravdově – ale tato kvalita je
vykoupena vyšší cenou.“
- „Potravina u které nebyly použity chemické postřiky a její pěstování neničí
životní prostředí.“
- „Potravina rostlinného nebo živočišného původu, pocházející z ekologického
zemědělství. Ve většině případů jsou ale dražší než konvenční
potraviny.“

Frekvence nákupu biopotravin
Další otázka měla za cíl zjistit, jak často zákazníci drogerie DM nakupují
biopotraviny. 34,12%, tedy 29 dotázaných kupuje biopotraviny alespoň 1x měsíčně,
dalších 27,06% (23 respondentů) nakupuje biopotraviny pravidelně 1x za 2 týdny.
Výjimečně biopotraviny nakupuje 14 respondentů, zatímco 11 dotázaných respondentů
je kupuje minimálně 1x týdně. Nejmenší skupina (8 respondentů) kupuje biopotraviny
vícekrát týdně.

Obr.16 – Rozdělení podle frekvence nákupu108

Nejčastější místa nákupu biopotravin
108
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Na otázku kde zákazníci kupují biopotraviny měli respondenti na výběr
z několika možností. Mohli zvolit 1 – 6 odpovědí. Nejvíce zastoupení možnosti nákupu
biopotravin mají drogerie, na druhém místě pak supermarkety a hypermarkety a až třetí
příčku obsadily bio prodejny. Nákup mimo jiné přes internet volí 6 dotázaných
respondentů, dalších 5 jich volí kromě výše uvedených i farmářské trhy, kde je stále
vyšší zastoupení bioproduktů.

Obr.17 – Rozdělení podle místa nákupu109

Motivace k nákupu biopotravin
Dotazovaní se na otázku z jakého důvodu nakupují bio potraviny shodli z 84%,
že jsou pro ně biopotraviny zdravější. Dalších 40 z dotazovaných si myslí, že jsou
chutnější a že výroba je šetrná k přírodě. Pro 23 respondentů je nákup biopotravin
součástí životního stylu, dalších 22 pak podporuje ekologické zemědělství. 11
respondentů uvádí pro motivaci k nákupu jiný důvod, pro zbylé 3 respondenty je nákup
otázkou moderního stylu života.
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Obr.18 – Motivace k nákupu biopotravin110

Důvody k místu nákupu biopotravin
U této otázky měli respondenti možnost vybrat 1 – 4 vyhovující odpovědi. O
místě nákupu rozhoduje především cena (62 respondentů), dále pak šíře sortimentu (52
respondentů), dosažitelnost obchodu (42 respondentů) a na čtvrté pozicí volí
respondenti jiný důvod (14 respondentů).

Obr.19 – Důvody k místu nákupu biopotravin111

Zdroje informací o biopotravinách v DM
U této otázky měli respondenti možnost zaškrtnou jednu a více možností. Na
otázku, odkud získávají nejvíce informací o biopotravinách v DM, odpověděli takto:
nejvíce zákazníků 64 získává informace přímo v místě prodeji, dalších 37 pak na
110
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internetu. Z tisku se informuje 18 respondentů, dalších 18 uvádí jiný zdroj, přičemž
dalších 8 uvádí jako zdroj odbornou literaturu. Zastoupení 6 respondentů pak uvádí jako
zdroj reklamu.

Obr.19 – Zdroje informací o biopotravinách v DM112

Vnímání ekologického značení na obalech produktů
Na otázku zda dotazovaní registrují ekologická značení na obalech bioproduktů
v DM odpovídali takto: 39 respondentů ekoznačení zná a považuje jej za důvěryhodné.
Dalších 35 respondentů ekoznačení registruje, ale neví, co přesně znamená a zbylých 8
považuje ekoznačení za nedůvěryhodné.

Obr.20 – Rozdělení dle vnímání ekologického označení produktů v DM113
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Povědomí o komunikaci bioproduktů ze strany podniku
Respondentů jsme se zeptala, zda v posledním roce zaregistrovali jakýkoliv druh
komunikace ze strany podniku s cílem přiblížit konečnému spotřebiteli výhody, objem a
druh sortimentu a zároveň i nově uvedené výrobky. 53 respondentů (62,35%)
nezaregistrovalo žádný druh komunikace, 28 respondentů (32,94%) komunikaci bio
výrobků zaregistrovalo, ale nijak zásadně. Zbylí 4 respondenti (4,71%) odpověděli, že
se s propagací bio výrobků DM setkávají často.

Obr.21 – Povědomí o komunikaci bioproduktů114

Názor respondentů na ceny bioproduktů v DM
Další otázka v dotazníku měla zhodnotit přiměřenost cen biopotravin
v prodejnách DM. 54,12% respondentů shledává ceny biopotravin v DM jako vysoké.
36,47% považuje ceny za přiměřené, 8,24% za příliš vysoké a 1 respondent považuje
ceny za nízké.
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Obr.22 – Názor respondentů na cenu bio potravin v DM115

Spokojenost respondentů s prezentací bio produktů v prodejně
Následující otázka má poukázat na míru spokojenosti či nespokojenosti
zákazníků s prezentací bio produktů v prodejně. 37,65% uvádí, že jsou podle nich
produkty jasně rozlišitelné od konvenčních produktů. Dalších 25 respondentů (29,41%)
uvádí, že jsou produkty přiměřeně rozlišitelné. 28,24% respondentů tento fakt nijak
zásadně nevnímá a podle 4,71% respondentů produkty nejsou jasně rozlišitelné od
ostatních produktů

Obr.23 – Spokojenost respondentů s prezentací bioproduktů v prodejně116
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Jaký bio sortiment zákazníkům DM chybí?
Tato otázka byla otevřená, ve které jsem chtěla zjistit, jaký sortiment
bioproduktů respondentům v drogerii chybí. Častá odpověď na otázku byla zákazníkova
spokojenost se sortimentem, nebo že si nevzpomínají, jaké produkty jim chybějí. Na
druhé straně pak respondenti požadovali nabídku bio ovoce a zeleniny, čerstvého
pečiva, mléčných výrobků v biokvalitě. Mezi ostatní odpovědi se řadí pak například
kukuřičná mouka, polotovary, směsi na vaření, maso, sladké bio sušenky, pšeničné
otruby, rýžové plátky s amarantem, špaldová mouka, pohankové lupínky, ad. Více
odpovědí je přiloženo v příloze.

Obr.24 – Který sortiment BIO potravin zákazníkům v DM chybí117

Motivace k častějšímu nákupu bioproduktů v DM
U otázky ohledně motivace k častějšímu nákupu měli respondenti možnost
vybírat z pěti možností, přičemž mohli zvolit jedna – pět odpovědí. K častějšímu
nákupu biopotravin by je v prvé řadě přimělo snížení cen bio potravin (68 respondentů).
Jako druhá nejčastější odpověď byl zvolen širší sortiment (38 respondentů), lepší
informovanost o bio (37 respondentů). Na předposledním místě pak respondenti volili
116
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větší příjem v domácnosti (14 respondentů) a poté větší dostupnost obchodů.

Obr.25 – Motivace k častějšímu nákupu biopotravin v DM118

3.4. Vyhodnocení výzkumu a hypotézy
V této části bakalářské práce bych se ráda věnovala výsledkům nezávislého
průzkumu orientovaného na pravidelné zákazníky drogerie DM, kteří zároveň v drogerii
nakupují produkty biokvality. Cílem studie bylo získat údaje o spotřebitelském chování
zákazníků DM a jejich informovanosti ve vztahu k biopotravinám.
Dotazník vyplnilo nejvíce lidí ve věku mezi 18-35 lety s převahou žen nad muži.
Nejvíce z nich dosáhlo středního a vyššího vzdělání s bydlištěm v Praze disponující
vyšším měsíčním příjmem na domácnost mezi 20 – 40 tisíci korun.
Všichni dotazovaní jsou schopni spontánně vysvětlit termín biopotravina.
Největší zastoupenou skupinou ve frekvenci nákupu je ta, která nakupuje biopotraviny
alespoň 1x měsíčně, další významná skupina je pak ta, která nakupuje alespoň 1x za 14
dní. Nadpoloviční většina volí právě drogerie jako místo nákupu biopotravin, což
spatřuji za pozitivní informaci. Drogerie je dokonce upřednostňována před
supermarkety a hypermarkety. Hlavní motivace pro nákup biopotravin je jejich zdraví
prospěšnost a také lepší chuť následována šetrností k životnímu prostředí při výrobě bio
výrobků. V tomto případě je jedna z hypotéz, kdy jsem předpokládala motivaci
k nákupu biopotravin z přesvědčení o jejich zdraví prospěšnosti a chutnosti, potvrzena.
Pokud výše uvedené tři důvody obsazují přední příčky a jsou pro zákazníky důležité,
bylo by dobré je zahrnout do komunikace bioproduktů.
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O místě nákupu rozhoduje u respondentů především cena a až na druhém místě
sortiment následovaný dostupností obchodu. Již z této odpovědi můžeme vyčíst, že jsou
zákazníci citliví na hladinu cen produktů. Co se týká dostupnosti informací o
bioproduktech prodávaných v DM, respondenti nejčastěji uvádějí prodejnu jako místo
informací. V tomto případě je druhá z hypotéz také potvrzena. Dále pak internet a tisk.
Nutno podotknout, že reklama obsadila až poslední místo v žebříčku. Otázkou tedy
zůstává, komunikuje drogerie dostatečně ke svým zákazníkům s cílem přiblížit jejich
nabídku bioproduktů? V tomto případě musí zákazník sám vyhledávat informace o
bioproduktech, přičemž se zřídkakdy setká s komunikací ze strany společnosti.
V případě znalosti ekologického označení necelá polovina dotazovaných
ekologické značení zná, vnímá jej a považuje za důvěryhodné. Vysoké procento však
zastupuje skupina, která o značení ví, ale neví jistě, co přesně znamená. V tomto případě
se otevírá možnost k cestě vzdělávat své zákazníky.
Za jeden z velmi důležitých výstupů považuji respondentovu registraci
komunikace ze strany podniku. Skoro dvě třetiny respondentů nezaregistrovaly žádný
druh komunikace ze strany drogerie s cílem přiblížit konečnému zákazníkovi výhody,
sortiment a nové výrobky v biokvalitě prodávaných v DM. Co se týká vnímání cen, více
jak polovina respondentů se shoduje na tom, že jsou ceny bioproduktů prodávaných
v DM vysoké.
Více jak jedna třetina respondentů vnímá prezentaci bio produktů v obchodě
jako jasně rozlišitelnou od konvenčních produktů. Další jedna třetina vnímá rozdělení
jako přiměřeně rozlišitelné. Tyto výsledky potvrzují snahu podniku o přehlednější
uspořádání produktů v prodejně, kde mají biopotraviny své speciální umístění
s nejnovějším designem.
Na otázku, jaký jim chybí sortiment, odpověděli respondenti dvojím způsobem.
Ráda bych se však věnovala těm, kterým v sortimentu něco chybí, než těm, kteří jsou se
sortimentem spokojeni. Nejfrekventovanější chybějící produkt bylo bezpochyby ovoce,
zelenina, pečivo a mléčné výrobky. Tento fakt je možnou odpovědí na to, proč lidé
často navštěvují farmářské trhy. Pokud se drogerie rozhodne do budoucna rozšiřovat
sortiment, měla by se zaměřit primárně na tyto čtyři produkty, aby tak vyhověli
potřebám svým zákazníkům.
46

A jaká by byla motivace zákazníků k častějšímu nákupu biopotravin právě
v drogerii DM? Bezpochyby je to snížení cen. V tomto případě došlo také k potvrzení
jedné z hypotéz, kdy jsem předpokládala, že by zákazníky k častějšímu nákupu
biopotravin motivovalo právě jejich snižení cen Dále pak širší sortiment a potřeba větší
informovanosti o bio produktech, která je z výše uvedeného u drogerie nedostatečná.

47

4.

Budoucí vývoj ekologického marketingu
Českému trhu v současné době chybí stále silné „zelené“119 značky, jak ale

studie komunikační skupiny Mather prokázala, ekologie v marketingu je téma živé a má
budoucnost. I přesto, že jsou spotřebitelé v mnoha ohledech při nákupním chování
zdrženliví a upřednostňují jiná hlediska, marketéři jsou pro ekologický marketing
nadšeni.
V mezinárodním měřítku patří český trh biopotravin k trhům s velmi malým
obratem, v rámci zemí střední a východní Evropy je však považován společně
s polským a maďarským trhem za nejvíce rozvinutý s potenciálem růstu. Růst českého
trhu s biopotravinami je v příštích letech předpokládán, avšak s ohledem na probíhající
ekonomické zpomalení spíše v mírnějším tempu než v minulosti.
Ekologické zemědělství je ideálním řešením jak spojit ohledy k přírodě, krajině,
zdraví lidí a prostředí s produkcí produktů. Je možným řešením environmentálních
problémů nejen v rozvinutých zemích, ale i rozvojových, kde bylo vykázáno až 50%
zvýšení výnosů.120
Budoucnost ekologického marketingu bude nadále záviset na spotřebitelích,
trzích, ale i vládách a jejich rozhodnutích. Do značné míry mohou smýšlení spotřebitelů
změnit právě vlády a jejich komunikační kampaně. Je však více než jisté, že postupem
času bude stále složitější zavírat oči před rostoucími environmentálními problémy.
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Závěr
Tématem bakalářské práce bylo prozkoumání současné situace ekologického
marketingu na českém trhu a následně ve společnosti DM drogeriemarkt. Cílem
výzkumu této práce bylo zjistit, jaké jsou postoje zákazníků k bio produktům, jejich
motivace k nákupu a jejich informovanost v oblasti bio potravin prodávaných v DM
drogeriemarkt. Teoretická část práce, ve které byl vymezen pojem ekologický
marketing, zelení spotřebitelé, eko značení a greenwashing, poskytla hlubší vhled do
tématu a nastínila, jaké jsou kroky k úspěšnému ekologickému marketingu.
Analytická část pak přinesla srovnání zahraničního trhu s českým v
otázce ekologického marketingu a postoje českých spotřebitelů v otázce BIO. Jejich
postoje k ekologii nejsou v současné době stále dobře zmapované, do současné doby
zároveň neexistují přesné statistiky o spotřebě ekologických produktů na českém trhu.
Studie komunikační skupiny Mather však přišla s několika důležitými poznatky, které
vykreslují specifika českého zákazníka. Pozitivní přístup k environmentálnímu
prostředí, jak tvrdí studie, ještě neznamená, že budou spotřebitelé ekologické výrobky
doopravdy kupovat. Podle studie, „jen jedna čtvrtina ekologicky smýšlejících Čechů
promítá svůj názor i do nákupního chování.“121 Dále je pak významná citlivost českých
spotřebitelů na cenu a fakt, že si čeští spotřebitelé za ekologický výrobek či službu spíše
nejsou ochotni připlatit. Velké procento spotřebitelů prohlašuje, že jim záleží na
životním prostředí, v konečné fázi však upřednostní levnější konvenční produkty.
V úvodních kapitolách jsem se věnovala tématu greenwashing. Jedním
z předpokládaných cílů bakalářské práce bylo objasnit, zda společnost používá
doopravdy platná označení, nebo jsou pouze jedním z falešných klíčů, jak přinutit
zákazníka k nákupu. Jak sama společnost tvrdí, výroba biopotravin podléhá
nejpřísnějším kritériím a řídí se evropskými standardy.122 Použitá mezinárodně
uznávaná loga či specifické národní označení na obalech jsou tedy důkazem splnění
těchto kritérií. V tomto případě si tedy zákazník může být jist, že jsou výrobky zárukou
kvality a podložená tvrzení jsou pravdivá.
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Mezi další cíle práce bylo vyhodnotit současnou situaci komunikace eko
výrobků v podniku. Na základě aktuální situace si dovolím podle analýzy komunikace a
spotřebitelského průzkumu tvrdit, že v současnosti nejsou stále využity všechny nástroje
marketingové komunikace. Společnosti se tedy nabízí možnost tuto marketingovou
komunikaci do budoucna rozvinout. Pro začátek se alespoň zaměřit na strategii
informování veřejnosti s celým sortimentem a výhodami, které biopotraviny přináší.
Tato práce představuje pouze část možného výzkumu současného stavu
ekologického marketingu v drogerii DM. Může tedy posloužit jako podnět k dalšímu
výzkumu a studiu v této oblasti. Zcela se nabízí znovu otevřít otázku spokojenosti
zákazníků s drogerií DM v otázce BIO, která byla v této práci nastíněna pouze na
menším počtu respondentů.
Česká republika je v ekologickém marketingu a jeho trendu stále na začátku a
dovolím si tvrdit, že ještě chvíli potrvá, než se zcela změní ekologický způsob
uvažování. Ke zvýšení poptávky by mohla přispět dlouhodobá informační kampaň pro
spotřebitele, která není v současné době na české půdě realizována. Zároveň zde chybí
instituce, jejíž cílem by bylo v dlouhodobém měřítku propagovat ekologické
zemědělství a biopotraviny a aktivně by tak podporovala rozvoj sektoru.
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Summary
Ecological marketing is trendy at least according to environmentalists, consumers
and marketers. Does it mean that common brands cannot go/exist without it? As from
the perspective of an expert for green marketing Denisa Kasl Kollmannova writes in her
study about green marketing: “it has become style or more just a pose. Three quarters of
Czech managers think that they cannot completely function without green. Everyone
wants it, but the consumer is not willing to pay for it.“ Is this also a case of DM
drugstore? After reviewing the current situation on the Czech market I came to several
conclusions. Ecological marketing in a more developed part of Europe is still on
different level. The Czech Republic is only at the begging of a long journey. In this
paper I studied especial case of DM drugstore. The company chose unusual strategy. In
times when industry saw new bio products and natural cosmetics only in specialized
brands, DM included it in its core business. For consumers knowing only specialized
character of these goods, DM strategy was quite revolutionary. Bio-products initiated
their way to a regular customer with a broader public awareness. This however did not
mean that a new segment of products became just same as the ‘old stuff’.
There is another important distinction to make. Bio-products and natural cosmetics are
put on display in a very different way. Creating a new segment and a new demand. This
is furthermore accompanied by the fact that the new products have their own
identification visible, as for instance certification.
In the begging of this paper I have explored issue of green washing. One of the main
aims of my work was to discover, if the studied company uses a real official
identification or only tries to seize consumers on an unreal basis. According to DM as
well as producers associated with the company, bio-products and other natural
cosmetics are in line with the highest EU’s standards, further supported and branded by
other international regulations or national specification, visible on the products. In this
case consumers can make sure that originality is assured. There are very obvious
reasons for this. DM would not only risk losing new customers but also putting its
whole business model in stake.
We can claim that from the very begging the company cares about a well-informed
consumer, where detailed description demonstrate advantages of all products sold. The
same goes with ecologically produced goods. With every new product, the company
collaborates with best experts in the field. Their job is to introduce how ecologically
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friendly tools are good for human organism. However during my research I could not to
see some limitations. For instance there is a missing element in terms of descriptive
information on the company’s web site. Limited amount of information we find by
Alnatura and Alverde, brands made by DM itself, unfortunately in the rest of segment’s
line, company does not offer hardly anything at all.
In conclusion we can say that DM at least partially uses all marketing tools available
when dealing with ecologically produced goods. DM is concentrating on its already
existed customers. Nevertheless the company is lacking a more sophisticated strategy in
order to acquire not only consumers who at the moment go to different stores but also
consumers who have no experience with ecological products whatsoever. One of the
solutions could be a broader use of media space. Especially in ATL or in online
marketing. Currently the company puts its efforts in supporting environmentally based
style of living instead of well and quality informed products.
If the company will be continuing with ecological marketing, taking its public
responsibility seriously as a part of our human story and invest money into a media
space with aim to better communicate new products, we can expect a considerable
increase of so-called “BIO consumers”.
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Příloha č. 3: Příklady Greenwashingu
ŠKODA AUTO125

Za každé prodané auto vysadí Škoda Auto 1 strom. V praxi to pak znamená, že pouze
převede finanční prostředky jiné organizaci, zpravidla neziskové, která za ně stromky
vysadí. Cílové zákazníky tedy klame tím, že se pozicuje do firmy, která skutečně dbá o
životní prostředí.
HYBRID DRIVE126

Na první pohled se může zdát, že je automobil díky nižším emisím celkově ekologický.
V reklamě však chybí důkaz, že je auto doopravdy ekologické. Vyzdvihuje tak jednu
pozitivní charakteristiku, zamlčuje však další aspekty automobilu a s ním spojený
provoz, který již tolik ekologický být nemusí.
7UP127

7UP ve své reklamě tvrdí, že jsou 100% přírodním produktem. Ať už je objem produktu
100% přírodní či nikoliv, jeho packaging není.
125
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