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metodika výzkumu

Velikost vzorku 620 respondentů ve věku 15–65 let

Termín dotazování 10. června–14. června 2019

Metoda sběru dat dotazování prostřednictvím online panelu (CAWI)

Výběr respondentů kvótní výběr

Reprezentativita
výzkum je reprezentativní pro populaci SR 15–65 let podle základních sociodemografických proměnných (pohlaví, věku, 
vzdělání, velikosti obce)  a příjmové skupiny

Realizátor a zadavatel výzkum realizovala společnost MEDIAN, s.r.o. (člen SIMAR) exkluzivně pro Fairtrade Česko a Slovensko, z. s.
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struktura vzorku

Pohlaví Dosažené vzdělání Příjmová skupina

Muž 50 % Základní 14 % Méně než 13 000 Kč 20 %

Žena 50 % Vyučen / Střední škola bez maturity 26 % 13 001 - 16 500 Kč 19 %

Středoškolské s maturitou 38 % 16 501 - 20 500 Kč 19 %

Vysokoškolské 22 % 20 500 - 26 000 Kč 19 %

Více než 26 000 Kč 20 %

Neurčeno 3 %

Věková skupina Velikost místa bydliště

15–24 let 16 % Do 999 obyvatel 16 %

25–34 let 21 % 1000–4999 obyvatel 30 %

35–44 let 23 % 5 000–19 999 obyvatel 16 %

45–54 let 19 % 20 000–99 999 obyvatel 26 %

55–65 let 21 % 100 000 a více obyvatel 12 %



spontánní znalost
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spontánní znalost označení o původu zboží
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Made in … (země původu)

ISO

FAIRTRADE

Bio

Etiketa zboží, čárový kód

Certifikáty týkající se technických věcí

Slovenský výrobok

Jiné certifikáty týkající se potravin

CE

Značka kvality SK

Jiná odpověď

Nevím

Nezná žádné označení / certifikáty

Q1. Znáte nějaké označení/certifikáty, které Vás informují o původu zboží nebo zaručují, že při výrobě byly splněny určité podmínky? 

N = 620, zobrazena % respondentů, odpovědi, které uvedlo 1,5 % respondentů a více

Jiné zdroje

Slovak Gold

SOPK

Vegan

UTZ

Nejvíce respondentů na Slovensku uvedlo jako zdroj

informací o původu výrobku označení země, kde bylo

zboží vyrobeno (10 %). Označení FAIRTRADE si vybavilo

5 % dotázaných, mezi nimiž signifikantně více uvedli toto

označení vysokoškolsky vzdělané osoby oproti

středoškolským.

Téměř dvě třetiny dotázaných si nevybavili žádné

označení o původu zboží nebo podmínkách splněných

při výrobě.
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spontánní znalost označení zaměřujícího se na zlepšení 
pracovních podmínek v rozvojových zemích
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84

FAIRTRADE

Unesco, Unicef

UTZ

Jiná odpověď

Nevím

Nezná žádné označení / certifikáty

Q2. Znáte nějaké označení zboží, které se zaměřuje na zlepšování pracovních podmínek pěstitelů a zaměstnanců v tzv. rozvojových zemích Afriky, Asie nebo Latinské Ameriky? 

N = 620, zobrazena % respondentů, odpovědi, které uvedlo 0,5 % respondentů a více

Jiné zdroje

Rainforest Alliance

Zelená pečať

Cocoa Life

Hand made

86 % dotázaných si nevybavilo žádné označení, které by

upozorňovalo na zlepšení pracovních podmínek pěstitelů

a zaměstnanců.

FAIRTRADE si vybavilo 10 % respondentů.



dovozená znalost
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22

57

66

Ano, vím, o co se jedná Ano, už jsem ji viděl(a), ale přesně nevím, co znamená Ne

znalost loga pro označení FAIRTRADE

Q4. Znáte toto označení? (známka FAIRTRADE)
Q5. Znáte některé z těchto označení? (známka programu pro kakao a nová známka FSI)

N = 620, zobrazena % respondentů

Ani jedno z log si nevybavila více než polovina respondentů. Větší znalost loga spolu s náplní činnosti bylo v případě známky FAIRTRADE, kterou znalo 17 % dotázaných. Známku

programu pro kakao znalo 34 % dotázaných, ale pouze 12 % ze všech dotázaných by dokázalo zároveň říct její význam. U této známky je znatelná menší znalost osob se středoškolským

vzděláním bez maturity v porovnání s ostatními stupni vzdělání (vyššími i základním).
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vědomý nákup FAIRTRADE produktu 
v posledních 3 měsících

Q6. Koupili jste v posledních 3 měsících vědomě produkt s označením FAIRTRADE?

N = 620, zobrazena % respondentů

10

90

Ano Ne

V posledních 3 měsících si FAIRTRADE produkt koupilo

vědomě 10 % dotázaných. Mezi nimiž bylo poměrově

více žen, rozdíl ale není signifikantní.
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mají obchodní řetězce aktivně nabízet zboží vyrobené 
v souladu s principy FAIRTRADE

Q9. Mají podle Vás obchodní řetězce svým zákazníkům aktivně nabízet zboží, které bylo vyrobeno za udržitelných podmínek a v souladu s principy FAIRTRADE?
(Smyslem certifikace Fairtrade je poskytnout pěstitelům, zaměstnancům a řemeslníkům z tzv. rozvojových zemí možnost uživit se vlastní prací za důstojných podmínek. Mezi hlavní 
principy patří zákaz dětské a nucené práce, odpovídající odměna za práci a šetrnost k životnímu prostředí.)

N = 620, zobrazena % respondentů

50

31

4
1

14
Určitě ano

Spíše ano

Spíše ne

Určitě ne

Nevím, nedokážu posoudit

Pouze 5 % osob si myslí, že by obchody neměli aktivně

nabízet zboží vyrobené v souladu s principy FAIRTRADE

a část dotázaných (14 %) situaci nedokáže posoudit.

Většina z nich (81 %) by aktivní nabízení podporovala.



ztotožnění s FAIRTRADE principy
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dotýkají se Vás témata související s FAIRTRADE principy

Q3. Dotýkají se Vás témata dlouhodobé udržitelnosti, šetrnosti k životnímu prostředí, dodržování lidských a pracovních práv ve světě apod.?

N = 620, zobrazena % respondentů

37

45

13

1 4
Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

Nevím, nedokážu posoudit

Pouze 1 % dotázaných rozhodně nesouhlasí s tím, že by

se jich dotýkala témata dlouhodobé udržitelnosti,

šetrnosti k životnímu prostředí nebo dodržování lidských

a pracovních práv ve světě. 82 % naopak souhlasí s tím,

že se jich téma dotýká.
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Zboží vzniklo ekologicky udržitelně

Nebyla využita dětská práce při pěstování či výrobě

Pěstitelé/ zaměstnanci dostali odpovídající odměnu
za práci

Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne Nevím, nedokážu posoudit

zohledňování FAIRTRADE principů při nákupu potravin

Q8. Do jaké míry Vás vystihují následující výroky? Při nákupu potravin se snažím zohledňovat, zda…

N = 620, zobrazena % respondentů

Nejvíce osob (50 %) souhlasí s tím, že se při nákupu potravin snaží zohledňovat to, zda zboží vzniklo ekologicky udržitelným způsobem. U dalších dvou výroků („Nebyla využita dětská

práce“ a „Pěstitelé/ zaměstnanci dostali dostatečnou odměnu za práci“) se ztotožňuje okolo 40 % dotázaných. Zároveň je u těchto dvou výroků téměř čtvrtina osob, které to nedokáží

posoudit.
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shrnutí

• v souvislosti s otázkou na označení původu zboží a dodržování podmínek při výrobě obecně si označení FAIRTRADE vybaví 5 % dotázaných, při konkretizaci

na zlepšení pracovních podmínek v rozvojových zemích si FAIRTRADE vybaví 10 % respondentů

• přes 80 % osob se shoduje na tom, že se jich témata v souvislosti FAIRTRADE principy dotýkají a že by ocenili, kdyby obchody takovéto zboží aktivně

nabízeli

• logo značky FAIRTRADE si vybaví 43 % osob, logo známky FAIRTRADE programu pro kakao si vybaví 34 % osob

• 10 % osob si koupilo cíleně výrobek s označením FAIRTRADE

• mezi jednotlivými skupinami respondentů nejsou podle sociodemografického třídění ani podle příjmové skupiny signifikantní rozdíly, jedinou výjimkou

jsou osoby se středoškolským vzděláním a vyučení bez maturitní zkoušky, kteří vykazovali nižší znalost obou log a nižší podporu aktivního nabízení zboží



MEDIAN je nezávislá soukromá společnost pro výzkum 
trhu, médií a veřejného mínění & vývoj analytického a 
marketingového software.
Společnost působí na trhu od roku 1993 a realizuje 
všechny typy kvalitativních i kvantitativních výzkumů 
trhu a veřejného mínění, včetně oficiálních mediálních 
měření a MML-TGI.

MEDIAN je členem odborných sdružení:
SIMAR
ESOMAR
TGI Network 
American Marketing Association
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MEDIAN, s. r. o.
Národních hrdinů 73
190 12 Praha 9
www.median.cz
225 301 111

Richard Kovařík
+420 776 136 540
richard.kovarik@median.cz

http://www.simar.cz/
http://www.esomar.org/
http://www.tgisurveys.com/
mailto:Richard.kovarik@median.cz

