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Anotace projektu
Projekt byl zaměřen na výzkum postojů různých generací českých spotřebitelů vůči zeleným 
produktům a zeleným aktivitám firem v automobilovém průmyslu. 

Následně byla sledována nabídka zelených produktů firem v automobilovém průmyslu a 
posouzena jejich opodstatněnost a marketingová komunikace. 



Plánované výsledky projektu na 2. rok 
Plánované výstupy Plnění

Analýza a interpretace výsledků dotazníkového šetření pomocí matematicko-statistického 
aparátu.

Závěry k výzkumné otázce: Jaké aktivity green marketingu jsou žádoucí s ohledem na 
preference českých spotřebitelů? 

Publikace výsledků dotazníkového šetření a závěrů: podání článku k recenznímu řízení 
pro časopis Sustainability Journal ISSN 2071-1050 (impact factor 2,075). 2/3 splněno

Pracovní návrhy řešení pro automobilový průmysl a jejich prezentace relevantním 
skupinám. 2/3 splněno

Publikování návrhů řešení v odborném periodiku (Jost).

Diplomové práce vycházející z výzkumného řešení.
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Nové dotazníkové šetření
- Cíl výzkumu:

Zjištění zájmu o zelené/certifikované výrobky při každodenním nákupu v retailu a zájem o zelená 
řešení v retailu.

Cílem výzkumu je zjistit aktuální stav vnímaní elektromobilů a marketingové komunikace 
elektromobilů zákazníky v České republice.

- Očekávané přínosy:

Odpověď na otázku, jaký je postoj českých spotřebitelů k zeleným produktům a zeleným řešením 
v retailu. 

Druhá část výzkumu měla vést k návrhu marketingové komunikace elektromobilu. 



Publikace výstupů
THE GREEN CONSUMER IN THE CZECH REPUBLIC , Jaderná, Eva -- Mlázovský, Martin -- Přikrylová, Jana

The green consumer in the Czech Republic. In creative strategy/strategy of creativity. Praha: Professional Publishing, 2019, s. 72--
84. ISBN 978-80-88260-38-7.

THE INTEREST OF DIFFERENT GENERATIONS OF CZECH CONSUMERS IN CERTIFIED PRODUCTS AND 
ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS

Hakl Picková, Radka -- Jaderná, Eva -- Hrubý, Michal – Přikrylová Jana

The interest of different generations of Czech consumers in certified products and environmental organizations. Marketing 
Science & Inspirations. 2019. sv. MSI 44, č. 4, ISSN 1338-7944.
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of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia, 2019



Diplomové práce
Doronin Nikita - Návrh nástrojů marketingové komunikace elektromobilů vůči českému 
zákazníkovi
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Návrh nástrojů marketingové komunikace 
elektromobilů vůči českému zákazníkovi (1/5)
Současný stav poznatků

Počet elektromobilů na českém trhu ročně se zvyšuje o cca 80 – 90 %.

Pro zeleného zákazníka vhodná marketingová komunikace má mnohem vetší efekt, než ostatní 
prvky marketingového mixu.

Výrobci a prodejci elektromobilů aktivně využívají všechny nástroje marketingové komunikace (jak 
off-line, tak i on-line).
Hlavní komunikační zprávou je to, že elektromobil je zelené řešení a je šetrný k životnímu prostředí.



Návrh nástrojů marketingové komunikace 
elektromobilů vůči českému zákazníkovi (2/5)
Cíl výzkumu
Zjistit, na jakou vlastnost elektromobilu v rámci marketingové komunikace výrobcům elektromobilů je potřeba 
se zacílit a na jaký nástroj marketingové komunikace se nejvíce soustředit.

Výzkumná otázka
Posoudit, zda český zákazník akceptuje elektromobily a současnou marketingovou komunikaci elektromobilů.

Metoda výzkumu
Kvantitativní metoda (se statistickou metodou zpracování dat) + vedlejší typologická metoda (umožňuje 
detailně prozkoumat typické krajnosti určitého jevu).

Technika sběru dat
Dotazník ve formě CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) - technika internetového výzkumu 
prostřednictvím on-line dotazníku.

Zpracování sebraných dat
Statistická metoda (testování výzkumných hypotéz).



Návrh nástrojů marketingové komunikace 
elektromobilů vůči českému zákazníkovi (3/5)
Český zákazník elektromobilitu neakceptuje
(4,7 % by elektromobil pořídilo, 40,8 % by to zvážilo někdy v budoucnu, 40,5 % by zůstalo s klasickým 
pohodném), v roce 2019 bylo snížení zájmu o elektromobilitu oproti roku 2018.

Český zákazník částečně neakceptuje 

současnou marketingovou komunikaci 

elektromobilů
Zákazníci, kteří elektromobilitu akceptují, 

mají nejvyšší znalosti ohledně 

elektromobility. Bylo by vhodné pro takového 

zákazníka používat stávající marketingovou 

komunikaci – zprávu s hlavní komunikační 

myšlenkou, že elektromobil je zelené řešení a 

je šetrný k životnímu prostředí.

Na druhou stranu takových zákazníků je 

pouze malá část – téměř 5 %.



Návrh nástrojů marketingové komunikace 
elektromobilů vůči českému zákazníkovi (4/5)

Zvážíte nákup elektromobilu?



Návrh nástrojů marketingové komunikace 
elektromobilů vůči českému zákazníkovi (5/5)

Český zákazník by preferoval Product Experience a další formy on-line komunikace ve formě Content Marketingu



Zelené chování spotřebitele napříč 
generacemi
Diplomová práce zaměřená na spotřební chování v rámci retailu a to z pohledu různých generací 
v České republice.

Navázání a rozšíření dosavadních poznatků z předchozích prací.

Publikovaný výstup:

THE INTEREST OF DIFFERENT GENERATIONS OF CZECH CONSUMERS IN CERTIFIED PRODUCTS AND ENVIRONMENTAL 
ORGANIZATIONS

Přikrylová, Jana -- Jaderná, Eva -- Hakl Picková, Radka -- Hrubý, Michal

The interest of different generations of Czech consumers in certified products and environmental organizations. 
Marketing Science & Inspirations. 2019. sv. MSI 44, č. 4, ISSN 1338-7944.



Zelené chování spotřebitele napříč 
generacemi

Znalost předložených certifikátů v retailu na základě loga.

Nákup produktů s daným označením.

Znalost environmentálních organizací působících v ČR.



Zelené chování spotřebitele napříč 
generacemi

Generace Tichá generace Baby Boomers Generace X Generace Y Generace Z

Rok narození 1928–1949 1950–1963 1964–1975 1976–1995 1996–2000

Bio Energy Star Fairtrade Rainforest FSC Ecolabel

1928–1949 20 % 7 % 12 % 0 % 0 % 0 %

1950–1963 14 % 9 % 12 % 2 % 1 % 6 %

1964–1975 18 % 16 % 15 % 4 % 4 % 6 %

1976–1995 22 % 15 % 21 % 13 % 8 % 4 %

1996–2000 13 % 13 % 20 % 7 % 5 % 2 %

Průměr 19 % 14 % 17 % 8 % 5 % 4 %

p-hodnota 0.097 0.11 0.041 3.4x10-7 0.0001 0.20

Bio Energy Star Fairtrade Rainforest FSC Ecolabel
1928–1949 32 % 27 % 24 % 7 % 0 % 0 %

1950–1963 32 % 25 % 29 % 6 % 6 % 10 %

1964–1975 42 % 38 % 32 % 13 % 12 % 10 %

1976–1995 53 % 46 % 50 % 28 % 21 % 9 %

1996–2000 38 % 39 % 38 % 30 % 16 % 7 %

Průměr 44 % 39 % 40 % 19 % 15 % 9 %
p-hodnota 8.7x10-07 5.1x10-213 4.4x10-8 1.0x10-11 9.6x10-7 0.74



Zelené chování spotřebitele napříč 
generacemi

Arnika Děti země Greenpeace Duha Brontosaurus Český svaz
1928–1949 15 % 66 % 83 % 71 % 49 % 41 %
1950–1963 30 % 78 % 83 % 72 % 62 % 56 %
1964–1975 29 % 79 % 90 % 74 % 66 % 51 %
1976–1995 27 % 71 % 86 % 63 % 36 % 38 %
1996–2000 11 % 32 % 73 % 27 % 16 % 29 %
Průměr 27 % 72 % 85 % 66 % 48 % 45 %
p-hodnota 0.016 2.2x10-11 0.012 2.1x10-10 1.2x10-19 1.1x10-5



Zelené chování spotřebitele napříč 
generacemi
Vyplynulo z výzkumu:

Segment k zacílení – zástupci generace Y s vyšším vzděláním z velkoměsta.

Neochota platit více/nedůvěra v zelené produkty v retailu z pohledu generace Y a Z.

Aktivismus u mladších generací v rámci sociálních sítí.

Zadání diplomové práce:

Cílem práce je identifikovat zelené chování napříč generacemi českých spotřebitelů a jejich 
vztahu k zelenému produktu.

Na základě výsledků výzkumu budou navrženy možnosti marketingových aktivit firem s ohledem 
na zelené aspekty jejich chování.
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