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5. Obsah (rozsah 25 riadkov)  

Diplomová práce s názvem Konzumace čaje v České republice se zabývá poptávkou a 

nabídkou po čaji v České republice konkrétněji čínských čajů. Tato diplomová práce je 

založená na dvou typech výzkumu, a to kvalitativním a kvantitativním. V rámci kvantitativního 

výzkumu bylo pomocí dotazníkového šetření zjišťován postoj čajomilců a běžných konzumentů 

k čaji. V rámci menšího vedlejšího dotazníkového šetření se zjišťovaly návyky čajomilců 

ohledně čajového rituálu gong fu cha. Co se týče kvalitativního výzkumy byly zvoleny Semi – 

standardizované rozhovory, jež proběhly s českými stakeholdery, a které měly odhalit 

problematiku čajové kultury v rámci České republiky poněkud z jiného úhlu pohledu a zároveň 

konkretizovat nabídku čajů na tuzemskám trhu. Úkolem prvního většího dotazníku bylo 

zmapovat názory běžných konzumentů, ale i čajomilců a na základě stejných otázek porovnat 

navzájem tyto dvě skupiny. V rámci menšího dotazníkového šetření se zjistilo, jak se čajomilci 

staví k čajovému rituálu gong fu cha, který byl detekován pomocí prvního dotazníku jako 

nejvíce oblíbený mezi českými čajomilci. Zjišťovalo se, co pro ně daný rituál znamená a jaká 

je jejich motivace pro provádění daného obřadu. Jako druhotným zjištěním daného dotazníku 

bylo odhalení konkrétních podniků, které čajomilci navštěvují, aby si zde mohli vychutnat čaj 

připravený metodou gong fu cha. Závěrem této práce bylo vyhodnocení, jaký je nejvíce 

upřednostňovaný čajový rituál čajomilců a jaký mají vztah k čajům z Čínské lidové republiky. 

Nejvíce preferovaný čajový rituál byl již zmíněný gong fu cha a čajomilci převážně preferují 

čaje z Čínské lidové republiky a nejvíce zde byla zastoupena provincie Yunnan. V rámci 

dotazníku zaměřený na rituál gong fu cha, čajomilci zvolili jako nejdůležitější faktory 

doplňující čajový rituál gong fu cha čas na přípravu čaje a dále výběr a koupě kvalitního čaje. 

a) cieľ riešenia – Cílem práce je identifikace poptávky a nabídky konzumentů 

po čajích se zaměřením na čaje z Čínské lidové republiky, který byl naplněn. 

b) obsah riešenia – Tři dotazníky zaměřené jak na běžné konzumenty, tak na 

čajomilce, standardizované rozhovory proběhnuvší s českými stakeholdery. 



c) dosiahnuté výsledky – Potvrzení hypotézy, že minimálně 30 % dotazovaných 

„čajomilců“ provozuje čajový rituál gong fu cha. 
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