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    a) cieľ riešenia 
Cílem práce bylo zjistit, jaká jsou hlavní segmentační kritéria minulých 
i potenciálních návštěvníků biofarem, které nabízejí ubytování jako součást 
komplexního produktu cestovního ruchu. 
 
    b) obsah riešenia 
Použitou výzkumnou metodou bylo dotazníkové šetření, kterého se 
zúčastnilo 256 minulých nebo potenciálních návštěvníků biofarem. Dotazník 
obsahoval 22 podrobných otázek zjišťujících postoje k návštěvě biofarem, 
minulé zkušenosti u minulých návštěvníků a potenciální preference u 
návštěvníků budoucích. Statistické vyhodnocení bylo provedeno na 
univariační a bivariační úrovni, přičemž bivariační vyhodnocení zahrnovalo 
taktéž testy nezávislosti chí-kvadrát na hladině významnosti 5 %.                                       
 



    c) dosiahnuté výsledky 
Při podrobném zkoumání charakteristik minulých nebo potenciálních 
návštěvníků biofarem se ukázaly jako statisticky významné tři segmentační 
kritéria. Jednalo se o pohlaví, věk a vzdělání. Nejpodstatnějším 
segmentačním kritériem bylo pohlaví, přičemž lze v obecné rovině říci, že 
muži vyžadují při ubytování na biofarmách větší pohodlí a luxus než ženy. 
Konkrétně muži statisticky významně více upřednostňují ubytování v hotelu 
či penzionu, zatímco ženy se statisticky významně více uspokojí 
s ubytováním, které odpovídá venkovskému rázu, ve kterém se biofarmy 
nejčastěji nachází – např. přenocování v chatě, chalupě nebo mimo ubytovací 
budovy (zcela v přírodě). Muži také statisticky významně více preferují 
kompletní stravování ve formě plné penze, naproti tomu ženy jsou statisticky 
významně více ochotny spokojit se skromnějším stravováním ve formě 
polopenze, nebo dokonce s vlastním vařením. Muži, kteří jsou tedy při 
ubytování na biofarmě náročnějším pohlavím, také zároveň statisticky 
významně více než ženy doporučují ubytování na biofarmách svým známým 
a blízkým. Z pohledu zkoumané problematiky méně náročné ženy jsou při 
doporučení ubytování na biofarmách více zdrženlivé. Segmentační kritérium 
věku návštěvníků ukazuje na statisticky významně větší zájem strávit na 
biofarmě delší dobu (přesahující 5 dnů) u návštěvníků starších (nad 40 let). 
Mladší návštěvníci (do 40 let) preferují pouze kratší návštěvy biofarem (1 až 
4 dny). Poslední segmentační kritérium vzdělání ukazuje na statisticky 
významně větší zkušenost s návštěvou biofarmy především ze strany 
respondentů s nižším vzděláním. Zejména vysokoškolsky vzdělaní lidé měli 
statisticky významně menší zkušenost s návštěvou biofarmy. 
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