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1 Úvod 

Téma diplomové práce se týká konzumace čaje v České republice. Jedná se o velmi 

rozsáhlou problematiku, a proto se tato diplomová práce zabývá konkrétně poptávkou a 

nabídkou čaje v České republice. Důvodem proč se tato práce zaobírá částí trhu, přesněji 

čajem pěstovaným a exportovaným Čínskou lidovou republikou je, že tu existuje několik 

podobných studií, které se již touto problematikou dříve zaobíraly. Ale protože práce, které 

v minulosti byly publikovány se nezabývaly konkrétními čaji, prvním krokem bylo zjistit, 

jaké znalosti skutečně mají konzumenti o těchto čajích z inkriminovaných oblastí. 

Z hlediska správnosti hodnocení bylo v první fázi nutné rozčlenit spotřebitele do dvou 

skupin. Do základní byli zahrnuti tzv. „čajomilci“, tedy lidé, kteří nekonzumují pouze 

nápoj připravený z čaje, ale zajímají se i o kulturu a historii spojenou s pitím čaje a druhá 

kategorie zahrnující běžného konzumenta. 

O čajovou kulturu se v ČR do hloubky zajímá jen velmi malá část populace, a proto 

je zajímavé odhalit jejich preference. Prvotním cílem této práce je přesně určit poptávku a 

nabídku u konzumentů po čajích pocházejících výhradně z Čínské lidové republiky. Jedná 

se tedy o zjištění, jaké konkrétní čaje „čajomilci“ preferují, z jakých provincií tyto čaje 

pocházejí a jak se konkrétně „čajomilci“ k čajům z Čínské lidové republiky staví. 

Druhotným cílem je identifikace chování „čajomilců“ ve vztahu k rituálu gong fu cha. 

Z prvotního výzkumu se dalo usoudit, zda vůbec „čajomilce“ čajové obřady zajímají a jaké 

konkrétně. Poté následoval další výzkum, který byl zaměřen pouze na „čajomilce“, kteří 

tento rituál sami provozují, či kvůli němu navštěvují čajovnu. Výzkum se zaobíral tím, jak 

často jej provádí, případně kam na něj chodí. 

Samotná diplomová práce je rozdělena na několik částí, jedná se o část teoretickou, 

analytickou a návrhovou. 

Teoretická část se zaobírá historií čaje od legend až po jeho objevení v Číně, 

nechybí ani zmínka o tom, jak se dostal do České republiky. Následuje část, která definuje 

rostlinu čajovníku, dále pak jak se čaj dělí a konečně samotné zpracování čajových lístků. 

Pokračuje kapitolou, která se zabývá zeměmi, produkujícími čaj, a to konkrétně Čínskou 

lidovou republikou. Následně popisuje příklady speciálního nádobí, které je potřeba 

k vykonávaní rituálu či k lepšímu požitku z čaje. Čajové rituály jsou též zahrnuty 

v teoretické části s uvedením zkráceného popisu průběhu čínského a japonského obřadu. 

Teoretická část se též zabývá poptávkou po čaji v rámci České republiky. V závěru 
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teoretické části jsou uvedeny výsledky již provedených výzkumů spolu s vědeckými 

články, které byly inspirací pro diplomovou práci. 

Analytická část je rozdělena na dvě kapitoly. A to kvalitativní a kvantitativní. 

V analytické části je prvně podrobně popsán průběh daných výzkumů, jelikož se jednalo 

celkem o tři nezávislé průzkumy. Dva dotazníky, jeden obsáhlý určený jak pro 

„čajomilce“, tak pro běžné konzumenty a druhý kratší zaměřený konkrétně jen pro 

vybranou skupinu „čajomilců“. Třetí kvantitativní výzkum, jehož formou jsou semi-

standardizované rozhovory, ty byly uskutečněny s českými stakeholdery. Pomocí nich se 

zjišťoval postoj jednotlivých stakeholderů ke kultuře čaje v rámci České republiky, jejich 

názor na samotný dovoz a distribuci a celkové pojetí postavení čaje v České republice. 

Metodologie pro tuto diplomovou práci obsahuje rešerši literárních zdrojů i 

internetových zdrojů. V rámci analytické části se jedná o kvantitativní výzkum formou 

dotazníků za pomoci komparace. Kvantitativní výzkum formou semi-standardizovaných 

rozhovorů. 

Tato práce se opírá o dva vědecké články, které byly velkou inspirací pro samotný 

výzkum a výsledky průzkumu trhu od firmy Nielsen Admosphere, jež sloužily jako základ 

pro tvorbu dotazníků. 
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2 Teoretická část 

Úvodem teoretické části je historie čaje. Od prvních zmínek vycházejících z legend, 

například jak došlo k objevení čaje. Poté se historická část dělí podle zemí, v kterých má 

čaj hluboké kořeny. Začíná se Čínou, státem s nejstaršími dochovanými písemnými 

informacemi o vzniku čaje. Tato část popisuje některé známé královské dynastie, a jejich 

pro čaj důležité reformy jak ekonomické, tak politické. Následuje historie Japonska, 

Evropy, Velké Británie, Ameriky a v neposlední řadě i České republiky. Pro tuto kapitolu 

byly převážně použity literární zdroje (Pettigrew, 2001) a (Chow, Krammer, 2002). 

V další části je rozebráno dělení čajů. Jak přesně čaje členíme a následně byly 

jednotlivé typy popsány. Jsou zde vyjmenovány bílé čaje, žluté čaje, zelené čaje, 

modrozelené čaje, červené čaje a čaje typu Hei cha. Informace pro tuto část byly vzaty z 

(Heiss, Heiss, 2010) a (Teapedia, 2015). 

Důležitou kapitolou bylo zpracování čajových lístků, kde byly charakterizovány 

různé procesy zpracování čaje a různé metody a techniky. Nejvíce použitá literatura 

Jurásková, 2016) a (Gaylard, 2015). 

Následující část se zabývala jednotlivými zeměmi a jejích produkcí. První část se 

zaměřuje na celosvětovou produkci čaje, a následně je rozdělena na určité pěstitelské 

země. Další část se zaměřuje na Čínu a Taiwan a jejich provincie a kraje a jejich typické 

čaje. K tomuto tématu byly použity následující zdroje (Voora, 2019), (Dufrêne, et al. 2020) 

a (Valter, 2000). 

Teoretická část se také zabývá tématy tradičního nádobí, přípravy čaje, která 

zahrnuje i čajové obřady. V neposlední řadě je tu část zaměřující se na poptávku po čaji 

v České republice, která čerpá z informací (Český statistický úřad, 2013, 2021). Závěrem 

teoretické části jsou vědecké články konkrétně (d’Abbs, 2019) a (Ghosh, Ghosh, 2013), 

které sloužili jako podklad pro celý výzkum. 
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3 Analytická část 

Analytická část diplomové práce byla rozdělena do několik oblastí. První jsou 

kvantitativní výzkumy, jež byly provedené dotazníkovým šetřením. První dotazník měl za 

úkol rozdělit respondenty do dvou skupin, a to na „čajomilce“ a běžné konzumenty, a to 

pomocí první filtrační otázky. Po tomto základním rozčlenění měli už respondenti odlišné 

verze dotazníků pouze s několika podobnými otázkami, které byly následně využity pro 

komparaci „čajomilců“ a běžných konzumentů. Cílem dotazníku pro „čajomilce“ bylo 

zjistit přesně jakým čajům dávají přednost, konkrétně z jakých oblastí a zdali „čajomilci“ 

více preferují čínské čaje a z jakých konkrétních oblastí. Dalším bodem bylo určit jakému 

konkrétnímu čajovému obřadu dávají „čajomilci“ přednost, tedy pokud vůbec nějakému.  

Na základě tohoto dotazníku vznikl druhý kratší dotazník, který se konkrétněji 

zabýval preferovaným čajovým rituálem gong fu cha, který byl vícekrát zmiňovaný již 

v prvním dotazníku. Tento konkrétnější dotazník se zaobíral tím, jak často „čajomilci“ 

daný rituál provádějí, zda navštěvují kvůli tomuto rituálu čajovny a jak celkově tento rituál 

vnímají, popřípadě co pro ně znamená.  

Pro kvalitativní formu výzkumu byla zvolena metoda semi-standardizovaných 

rozhovorů. Tyto byly vedeny s českými stakeholdery. Tento průzkum měl být náhledem na 

nabídku čajů na českém trhu. 

 

Hypotéza: 

 

H1: Minimálně 30 % dotazovaných „čajomilců“ provozuje čajový rituál gong fu 

cha. 

 

Výzkumné otázky: 

V1: Jaké provincie čeští „čajomilci“ nejvíce preferují v rámci Čínské lidové 

republiky? 

V2: Jaké faktory jsou pro „čajomilce“ v rámci gong fu cha nejdůležitější? 

V3: Jak často „čajomilci“ rituál gong fu cha samy provádí? 
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3.1Dotazníkové šetření 

Celý tento projekt byl inspirovaným výzkumem Peter d’Abbs z roku 2019, který se 

zaobíral vnímáním čaje čínského obyvatelstva v rámci rituálu gong fu cha. Z tohoto 

důvodu se práce zaměřila na čínské čaje. V první části dotazníku byla filtrovací otázka, 

která měla respondenty rozdělit do dvou skupin, „čajomilci“ a běžní konzumenti. 

Respondenti si měli vybrat jednu ze 4 vět, se kterou se nejvíce ztotožňují. Na základě 

těchto odpovědí byly rozřazeni do jedné ze zmíněných skupin a dále již odpovídali jen na 

otázky dané skupiny. 

Úplně první dotazník, který byl sestaven obsahoval určité nejasnosti, s jejichž 

vyplněním měli respondenti problém, konkrétně se jednalo o identifikační otázku, která 

měla za úkol respondenty rozdělit na „čajomilce“ a běžné konzumenty. Otázka pro 

respondenty zněla „zda se považují za čajomilce“, a i přesto, že v dotazníku slovo 

„čajomilec“ bylo podrobně vysvětleno, velká část respondentů odpověděla ano, aby 

následně měla problémy s dalším vyplňováním. To byl důvod, proč byl sběr dat 

pozastaven a dotazník přepracován do aktuální formy. 

Na grafu Příloha 1 (Identifikace respondentů dle skupin) je vidět celkové rozdělení 

všech 1050 respondentů do 4 skupin. První tři skupiny byly označeny jako běžný 

konzument a až poslední odpověď převedla respondenty do sekce „čajomilce“. Čímž bylo 

identifikováno 294 „čajomilců“ a 756 běžných konzumentů. 

V rámci dotazníku pro „čajomilce“ byly pokládány otázky ohledně preference typu 

čajů, konkrétních čajů a čajových oblastí. Dotazník se zabýval i speciálním nádobím na 

přípravu čaje a již zmíněných rituálech. Dále cenou, kterou jsou „čajomilci“ ochotni utratit, 

za dané množství čaje. 

Část dotazníku, která byla určena pro běžné konzumenty se opírala o článek 

Munmun Ghosh a Arindam Ghosh z roku 2013, který se zaměřoval na chování 

konzumenta na trhu s čajem. U běžných konzumentů se snažil dotazník zjistit preferovaný 

typ čaje, oblíbenou značku, jaká je jejich oblíbená forma čaje. Vyskytovaly se zde stejné 

otázky jako v sekci pro „čajomilce“ konkrétně dotaz kolik jsou ochotni utratit za dané 

množství čaje. 

Druhý menší dotazník se zabýval pouze těmi „čajomilci“, kteří provozují nebo 

někdy pili čaj připravený metodou gong fu cha. Dotazník přejímá některé otázky 

z výzkumu Peter d’Abbs z roku 2019. Dotazník se zaměřuje na zjištění, jak „čajomilci“ 

samotný rituál vnímají a jaké faktory jsou pro samotný rituál důležité. Jak často daný rituál 
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provádějí, či kvůli němu navštěvují čajovny. Též se dotazník zaměřuje na to, zda 

„čajomilci“ dodržují přesné pokyny daného rituálu, nebo si vytvořili nějakou určitou 

modifikaci tohoto obřadu. Tohoto výzkumu se zúčastnilo 104 respondentů. Pomocí 

filtrovací otázky bylo použito pouze 100 odpovědí. 

 

3.1.1Ukázka výsledků z hlavního dotazníkového šetření 

1. Následující část popisuje výsledky vybraných otázek z dotazníku. Jedním 

z nejdůležitějších dotazů celého dotazníku byla rozřazovací otázka: „S jakou větou 

se nejvíce ztotožňujete?“, kdy respondenti měli na výběr z 4 následujících 

možností: 

a) Čaj si kupuji jen v pytlíkové podobě. (Sekce pro běžné konzumenty) 

b) Čaj si kupuji i v sypané podobě a o čajovou kulturu se extrémně nezajímám. 

(Sekce pro běžné konzumenty) 

c) Čaj si kupuji v sypané podobě a mírně se zajímám o čajovou kulturu, nesleduji 

odkud čaj přímo pochází, spíš se zaměřuji na samotné pití různých druhů. (Sekce 

pro běžné konzumenty) 

d) Velice se zajímám o čajovou kulturu, odkud čaj přesně pochází, detaily 

zpracování, čajové obřady i celkové tradiční přípravy (Sekce pro „čajomilce“) 

Pomocí této otázky byli respondenti rozdělení do dvou skupin tedy na „čajomilce“ 

a běžné konzumenty. Na konci každé možnosti je v závorce popis, jaká odpověď určila, do 

jaké sekce bude respondent po odpovědi odkázán. Příloha 1 (Identifikace respondentů dle 

skupin) popisuje, jak byly skupiny rozřazeny. Tedy první odpověď zvolilo 167 

respondentu, Druhou odpověď zvolilo 335 respondentů, třetí 254 a poslední 294 

respondentů. Mezi „čajomilce“ bylo zařazeno 294 respondentů a běžných konzumentů 

tedy bylo 756. 

Pro další ukázku byla vybraná jedna nejvíce obsáhlá otázka. Jednalo se o otázku 

číslo čtyři: „Jakým 3 konkrétním čajům dáváte aktuálně (v posledním roce) přednost?“. 

Na tuto otázku měli „čajomilci“ uvádět své 3 nejvíce oblíbené čaje, tedy nikoli typ čaje, 

ale konkrétní název čaje. Příloha 2 (Konkrétní čaje – „čajomilci“) zaznamenala odpovědi 

všech 294 „čajomilců“.  

Data v tabulce mají několik stupňů a zachycují údaje v absolutní a relativní 

četnosti. První jsou v tabulce data o počtů čajů dané země, které „čajomilci“ uvedli a 

jejich relativní četnost vypočítaná pomocí počtu všech zmíněných konkrétních čajů. 

Tabulka čaje nerozděluje jen podle zemí, ale i podle provincií či jiných oblastí dané 
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země. V absolutní četnosti čaje dané oblasti je počet „čajomilců“, kteří zvolili nějaký čaj 

z této provincie či oblasti, též je uveden údaj relativní četnosti vypočítán pomocí všech 

„čajomilců“, kteří v otázce číslo čtyři uvedli alespoň jeden konkrétní čaj. V tomto 

případě se jedná o 137 „čajomilců“. Následuje výpis všech zmíněných čajů, které 

„čajomilci“ ve svých údajích uvedli, a to vždy v absolutní i relativní četnosti. Relativní 

četnost v tomto případě byla vypočítaná na základě všech „čajomilců“, kteří uvedli 

konkrétní čaj, tedy 137 respondentů. 

Další velmi důležitou otázkou byl dotaz týkající se čajových rituálů. Díky této 

otázce mohlo vzniknout následující vedlejší dotazníkové šetření. Jednalo se o otázku číslo 

12: „Pokud čaj připravujete podle tradičních čajových rituálů, jaké to jsou? (pokud 

nepřipravujete napište "x"). Jednalo se o tzv. otevřenou otázku a „čajomilci“ zde měli 

uvést jednu možnost či „X“ v případě, že žádný čajový rituál neprovozují. Příloha 3 

(Čajové rituály – „čajomilci“) znázorňuje kolik z 294 „čajomilců“ odpovědělo nějaký 

konkrétní rituál (ano) a kolik napsalo „X“ (ne). Tedy 176, 59,86 % „čajomilců“ neprovádí, 

žádné čajové rituály a 118 respondentů, 40,14 % napsalo konkrétní obřady, které 

znázorňuje Příloha 3 (Čajové rituály – „čajomilci“). 

Příloha 4 (Čajové rituály konkrétní vyjmenování – „čajomilci“) znázorňuje 

odpovědi již zmíněných 118 respondentů, kteří popsali nějaký konkrétnější čajový rituál. 

Nejvíce respondentů zvolilo čajový rituál gong fu cha, což bylo hlavním důvodem, proč 

pro vedlejší dotazníkové šetření byl jako předmět zkoumání vybrán obřad gong fu cha. 

V tabulce můžeme vidět, že gong fu cha uvedlo 79 respondentů. Jako druhý nejvíce 

zmiňovaný byl japonský rituál Chanoyu, který zmínilo 19 „čajomilců“. 

 

3.1.2Ukázka výsledku z vedlejšího dotazníkového šetření 

Tato část se bude zabývat vedlejším dotazníkovým šetřením, které se zaměřovalo 

na „čajomilce“, kteří provozují nebo chodí do podniků na gong fu cha. Ze 104 respondentů 

bylo filtrační úvodní otázkou: „Pil/a jste někdy čaj připravený dle gong fu cha?“ vybráno 

jen 100 odpovědí, které se hodily pro následné zpracování. Pro ukázku zpracování 

výsledků byla vybrána otázka číslo tři: „Jaké faktory jsou podle vás při gong fu 

důležité?“. Jež byla převzata z výzkumu Peter d’Abbs z roku 2019. 

Příloha 3 (Čajové rituály – „čajomilci“) 
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(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příloha 4 (Čajové rituály konkrétní vyjmenování – „čajomilci“) 

Čajové rituály Absolutní četnost Relativní četnost 

Gong fu cha 79 66,95% 
Chanoyu 19 16,10% 
Senchado 5 4,24% 
Nekonkrétní čínské 4 3,39% 
Masala 3 2,54% 
Bůžek 3 2,54% 
Nekonkrétní japonské 3 2,54% 
Nekonkrétní korejské 1 0,85% 
Nekonkrétní marodský 1 0,85% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příloha 5 (Důležité faktory pro gong fu cha) znázorňuje odpovědi 100 „čajomilců“ co 

se důležitých faktorů pro přípravu čaje dle gong fu cha týče. Na výběr bylo 5 faktorů, které 

jsou základem pro správný rituál gong fu cha. „čajomilci“ mohli vybrat jeden konkrétní či 

všech pět. Na grafu je patrné, že dva faktory „čajomilci“ zvolili častěji, jako více důležité 

než ostatní. Jedná se o vyhrazení času na přípravu a pití čaje a výběr a koupě kvalitního 

čaje. 

Další vybranou důležitou otázkou byla otázka číslo 6: „Chodíte do čajovny na čaj 

připravený dle gongfu?“. Graf znázorňuje rozdělení „čajomilců“ a je označen jako Příloha 

6 (Návštěva čajovny za účelem gong fu cha – gong fu cha) z níž je patrné, že do čajovny 

chodí 49 respondentů, zatímco 51 odpovědělo ne. Pokud tedy respondenti odpověděli na 

zmíněnou otázku „ano“ byli převedeni na otázku, kde měli uvést do jakého podniku chodí 

176; 59,86%

118; 40,14%

Čajové rituály

Ne Ano
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za účelem pití čaje dle gong fu cha, tyto výsledky znázorňuje Příloha 7 (Konkrétní podniky 

gong fu cha – gong fu cha). 

 

3.1.3Semi – standardizované rozhovory 

Kvalitativní metoda pro diplomovou práci byla zvolena, pro náhled na nabídku, co 

se týče čajů na českém trhu. Rozhovory byly seskládány tak, aby byly vhodné jak pro 

majitele podniků, tak pro manažery. Ve většině případech byly rozhovory uskutečněny 

s jednateli společnosti či odpovědnou osobou za správu dovozu čajů do České republiky. 

V rámci rozhovoru byla probírána problematika čajové kultury, dovozu, distribuce i 

samotné legislativy dovozu čaje. V některých případech i co se týče čajů z Čínské lidové 

republiky, jelikož ne všechny podniky se zabývají dovozem čajů z této lokality. 

 

3.1.4Ukázka výsledku ze Semi – standardizované rozhovory 

Pro ukázku byla vybrána následující otázka: „Jaké nedostatky vidíte v systému 

obchodu s čajem v České republice?“. Důvodem pro výběr této otázky byla velká 

rozdílnost v názorech všech respondentů a autorka došla k závěru, že tato problematika je 

natolik kontroverzní, že o ní všichni mluvili nejvíce otevřeně a s největším zájmem. 

Zde jsou ukázky tří rozdílných odpovědí, co se této problematiky týče: 

Respondent 1: 

„Nedostatky, tak, každý dělá, co umí. Dovoz je velmi komplikovaný. Nepotřebně 

zatížený byrokracií. Nic nelegálního, je to velmi rozšířeno u čaje, že se nejlíp vede těm, co 

ho pašují. Těm se obchoduje nejlíp a nejlíp právě ti ochutnávají nejvíce moudrostí 

v uvozovkách takových nevraživých vůči těm, kteří se to snaží dělat legálně.“ 

 

 

Respondent 2: 

„Určitě kontroly, myslím si, že ty kontroly měli být v podstatě na vyšší razanci a 

zásadní nedostatek vidím v tom, že se nedostatečně hlídá hladina těžkých kovů v čaji. To je 

za mě jako úplně zásadní, ale zásadní problém.“ 

 

Respondent 3: 
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„No já si myslím, že je to v pořádku. Ty kontroly jsou docela fajn. Jedině co mě docela 

trápí je, že to musí platit dovozce. Když už je to nějakým způsobem to kontrolujou tak by 

měli alespoň částečně přispívat. To je můj osobní názor, že když chtěj nějakej rámec prostě 

kvality tady držet, tak se maj trošku víc jako pomáhat těm poctivým, které chtějí sem 

dovážet. Mít nějaké certifikace třeba čínské, které už nějakou cestu udělali, tak nemít tu 

druhou kontrolu. Prostě když tlačí na kvalitu měli by taky samy pomoct, a ne že ten 

dovozce to musí chudák všechno platit, a proto někdy ten dovozce nepřiveze kvalitní čaj 

nějakej, protože za každej čaj musí počítat, že může být kontrola. A ta kontrola je kolem 

400 euro. To je docela pálka. A když je čaj drahej, protože je lepší, tak se dováží po 

menším množství, takže tam se to musí započítat bohužel.“ 

V České republice neexistují žádné normy, které by přesně určovaly povolené 

množství cizorodých látek. Jedinými dokumenty, které jsou k dispozici a týkají se této 

problematiky jsou nařízení Komise (ES) č. 1881/2006 – pro maximální limity některých 

kontaminujících látek v potravinách (např. těžké kovy), a nařízení evropského parlamentu 

a rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v 

potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně 

směrnice Rady 91/414/EHS. V těchto směrnicích se nacházejí bližší a aktuální informace 

ohledně pesticidů co se potravin, včetně čaje týče. 

Pro bližší informace byla kontaktovaná státní zemědělské a potravinářská inspekce 

(SZPI), ale žádná tabulka s konkrétními čísly pro kontrolu čaje v podstatě neexistuje. 

Používá se metoda, která se nazývá multireziduální a díky ní se dají dohledat látky, které 

se používají při pěstování čaje. 

Z odpovědí je patrné, že respondenti odpovídají velmi rozdílně. Jsou zde zastoupeny 

tři určité protipóly. Prvním je, že je dovoz komplikovaný a až zbytečně zatížený 

byrokracií, která není potřebná. Tedy hlavním nedostatkem jsou pravidla dle dovozu a 

přísné kontroly. Dalším pólem je, že kontroly jsou daným problémem. Nikoli ve stejném 

smyslu jako názor první, tedy že nejsou nadbytečné, ale právě naopak nedostatečné. 

Konkrétně co se kontrol těžkých kovů týče. Kvalita čaje by se měla tedy více kontrolovat, 

aby se zabránilo dovozu čajů, které mají v sobě škodlivé látky a jsou tak nebezpečné pro 

lidský organismus. Poslední vyjádření nám předává další úhel pohledu. Kontroly jako je 

tomu u první odpovědi jsou v pořádku, ale respondent jako značný nedostatek zmiňuje 

dodatečné náklady, které jsou s takovým dozorem spojené. Kontroly probíhají náhodně, 

nekontroluje se každá dodávka čaje, ale každý dovozce s danou kontrolou musí počítat. 
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4 Návrhová část 

Následující část se bude zaměřovat na některá doporučení, která vznikla díky 

daným výzkumům. 

Z rozhovorů a ze zmíněné ukázky je velký problém v celkové legislativě. Kontroly 

dle autorčina názoru jsou správné, ale měly by být zavedeny jisté normy, a to klidně i na 

evropské úrovni, které by zachycovaly, do jaké míry mohou být cizorodé látky v čaji 

obsaženy. Jen tak by bylo možné správně ohlídat kvalitu nejenom u čajů, ale i u ostatních 

dovážených potravin. Cizorodé látky, a to jak používané herbicidy či těžké kovy jsou 

jedním z důvodů špatného vlivu na lidské zdraví, ale mají vliv i na kvalitu, či chuť v tomto 

případě čaje. Další důvod volně navazuje, pokud by tyto informace byly volně a přehledně 

dostupné, mohli by si dovozci kvalitu ohlídat samy a nemuseli by následně platit za 

kontrolu a poté i za náklady spojené s likvidací či posláním čaje zpět pokud kontrolou 

takový čaj neprojde, jelikož ne vždy je špatná kvalita vinou dovozce. 

Dalším problémem, který se hojně vyskytoval v průběhu rozhovorů, je lepší, ale 

stále malá informovanost běžných konzumentů, co se přípravy čaje týče. Příloha 1 

(Identifikace respondentů dle skupin) nám ukazuje, že nejmenší část pije pouze pytlíkové 

čaje, ale stále je to velká část, pokud bereme v potaz, že i odpověď druhá též pije pytlíkové 

čaje. Konzumenty by bylo třeba informovat, že kvalitní sypané čaje se mohou použít až 

pro čtyři nálevy, tedy množství nápoje ze sypaných čajů může být podobné jako z pytlíků a 

čaj bude určitě kvalitnější a daleko prospěšnější pro lidské tělo. Touto osvětou se zabývají 

nejenom čajovny, ale také e-shopy či firmy, ale bohužel vzhledem k malému zájmu o 

kvalitu jde o velmi pomalý proces. Jednou z propagačních akcí na podporu konzumace 

čaje je festival Čajomír, který je tento rok spojený s dýmkovým festivalem. Vzdělávání 

konzumentů by mělo, probíhat ve větší míře v čajovnách, kavárnách ale hlavě i 

v obchodech. 
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5 Závěr 

 

Prvotním cílem diplomové práce je identifikace poptávky a nabídky konzumentů po 

čajích se zaměřením na čaje z Čínské lidové republiky. Co se tohoto cíle týče došlo k jeho 

naplnění. Byly identifikovány, nejenom jaké typy čajů jak „čajomilci“, tak běžní 

konzumenti preferují, ale i jaké konkrétní oblasti i konkrétní čaje preferují „čajomilci“. 

Nejvíce preferovanou zemí byla označována Čínská lidová republika a v rámci ní se 

nejčastěji vyskytovala oblast Yunnan. V rámci této oblasti „čajomilci“ i volili nejvíce zde 

pěstovaného čaje. S tím, že nejvíce udávaný čaj, který „čajomilci“ zmiňovali byl Shang pu 

erh, který zvolilo 11 „čajomilců“ jako svůj nejvíce oblíbený. 

Druhotným cílem bylo identifikovat jaký mají „čajomilci“ vztah k čajovému rituálu 

gong fu cha. V prvním dotazníkovém šetření se zjistilo, že mezi „čajomilci“ je to nejvíce 

preferovaný čajový obřad. Následně v druhém dotazníkovém šetření se zjistilo, že pro 

„čajomilce“ jsou při přípravě gong fu cha důležité faktory, co se týče vyhrazení času a 

výběr kvalitního čaje pro provedení rituálu. 

 

Odpověď na výzkumné otázky a vyhodnocení hypotézy 

Výzkumné otázky: 

V1: Jaké provincie čeští „čajomilci“ nejvíce preferují v rámci Čínské lidové 

republiky? 

Nejvíce preferovanou provincií, kterou „čajomilci“ zvolili dle dotazníkového 

šetření byla provincie Yunnan v Čínské lidové republice. Tu zvolilo 58 „čajomilců“, tedy 

19,73 %. 

V2: Jaké faktory jsou pro „čajomilce“ v rámci gong fu cha nejdůležitější? 

V rámci druhého dotazníkového šetření respondenti zvolili z 5 faktorů jako nejvíce 

důležité konkrétní dva. Jednalo se o faktor vyhrazení času na samotnou přípravu a pití čaje 

a také faktor výběru a koupě kvalitního čaje. 

V3: Jak často „čajomilci“ rituál gong fu cha samy provádí? 

Dle druhého dotazníkového šetření „čajomilci“, kteří někdy provozovali rituál gong 

fu cha je nejčastěji provozují jednou až dvakrát týdně. Tuto variantu zvolilo 23 

respondentů, tedy 23 %. 
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Hypotéza: 

H1: Minimálně 30 % dotazovaných „čajomilců“ provozuje čajový rituál gong fu 

cha. 

Dle dotazníkového šetření se tato hypotéza potvrdila. Jelikož čajový rituál gong fu 

cha byl zvolen 79 „čajomilci“ (z 118 respondentů, kteří provádí čajový rituál), tedy 66,95 

%. 
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7 Přílohy 

Příloha 1 (Identifikace respondentů dle skupin) 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příloha 2 (Konkrétní čaje – „čajomilci“) 

Konkrétní čaje – „čajomilci“ 

Země 

Absolut
ní 

četnost 
čajů 
dané 
země 

Relativ
ní 

četnost 
čajů 
dané 
země 

Absolut
ní 

četnost 
čaje 
dané 

oblasti 

Relativ
ní 

četnost 
čaje 
dané 

oblasti 

Konkré
tní 

oblast 

Názvy 
čajů 

Absolutní 
četnost 
daného 

čaje 

Relativ
ní 

četnost 
daného 

čaje 

Čína 49 59,76% 48 35,04% Yunnan 

Shang pu 
erh  

11 8,03% 

Manzhuan 
Gushu 

Huangpian 
Sheng 
Puerh 

Beeng Cha 

10 7,30% 

Dian hong 
- Golden 
Yunnan 

7 5,11% 

 Diang 4 2,92% 

167; 15,90%

335; 31,90%

254; 24,19%

294; 28,00%

Identifikace respondentů

Čaj si kupuji jen v pytlíkové podobě.

Čaj si kupuji i v sypané podobě a o čajovou kulturu se extrémně nezajímám.

Čaj si kupuji v sypané podobě a mírně se zajímám o čajovou kulturu, nesleduji
odkud čaj přímo pochází, spíš se zaměřuji na samotné pití různých druhů.
Velice se zajímám o čajovou kulturu, odkud čaj přesně pochází, detaily zpracování,
čajové obřady i celkové tradiční přípravy.
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Hong Jin 
Zhen  

 Yin Zhen  4 2,92% 
Shupu 

Fangcha 
1 0,73% 

 Gong Ting  1 0,73% 
  Yunnan 

Green 
1 0,73% 

 Ya bao 1 0,73% 
 Puerh sun 
dried buds 

1 0,73% 

 Black Mao 
Feng 

1 0,73% 

 Yunnan 
Green 

1 0,73% 

Shupu 
Fangcha 

1 0,73% 

 Diang 
Hong Jin 

Zhen 
1 0,73% 

Gong Ting  1 0,73% 
Ya bao 1 0,73% 

Puerh sun 
dried buds 

1 0,73% 

17 12,41% Fujian 

Tie Guan 
Yin - 

Železná 
bohyně 

milosrdenst
ví 

14 10,22% 

 Bai Mudan 1 0,73% 
Jin Jun Mei 

- Zlaté 
obočí 

1 0,73% 

Formosa 
Gunpowder 

1 0,73% 

10 7,30% WuYi 

 Hong Bao 
Shi 

3 2,19% 

  Zheng 
Shan Xiao 

Zhong  
3 2,19% 

 Wu Yi 
Rou Gui 

1 0,73% 

 Shui xian 1 0,73% 
Da hong 
pao red 

robe 
1 0,73% 
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Mi lan 1 0,73% 

8 5,84% 
Guangd

ong 

Dan cong 6 4,38% 
Phoenix 
dan cong 

2 1,46% 

15 10,95% 
Zhejian

g 

Lung ching 
- dračí 
studna  

9 6,57% 

Ling jing yi 
hu 

3 2,19% 

Gunpowder 
temple of 
heaven  

3 2,19% 

6 4,38% Guanxi 

Duoteli 
Zhong Cha 
First Grade 

Liu Bao 

4 2,92% 

Lu Xue Ya,  1 0,73% 
Green snail 

- Zelený 
šnek 

1 0,73% 

10 7,30% AnHui 

Ji Hua Mao 
Feng  

3 2,19% 

 Men Mao 
Feng  

2 1,46% 

 Huang 
Xiao 

1 0,73% 

 Sunon 
yellow 

1 0,73% 

 QI hong 1 0,73% 
 Tie luo 

han 
1 0,73% 

 Huoshan 
Huangya 

1 0,73% 

2 1,46%  Hubei 

En Shi Cui 
Lu 

1 0,73% 

Gu Yu 
Mao Feng 

1 0,73% 

1 0,73% Guizhou 
Mao Dong 
Yesheng 

Hong Cha 
1 0,73% 

1 0,73% Anxi 
Huang Jin 

Gui 
1 0,73% 

1 0,73% 
S'-

čchuan 

Meng ding 
si Bei 
Xiang 

1 0,73% 

1 0,73% 
Če-

ťiang 

Lung 
Ching Xi 

Hu 
1 0,73% 
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1 0,73% 
Mix víc 
oblastí 

Si Jin Qian 1 0,73% 

Taiwa
n 

9 10,98% 

2 1,46% Emei 
Supreme 
Oriental 
Beauty  

2 1,46% 

7 5,11% Nantou 

JinXuan 
Nai Xiang  

2 1,46% 

Nai xian 1 0,73% 
Hehuangsh

an Dong 
Pian Chin 

Shin 

2 1,46% 

Yin ya 
hong cha 

1 0,73% 

High 
Mountain 
Gui Fei 

1 0,73% 

6 4,38% Chiayi 

Dong Ding  2 1,46% 
Ali Shan 3 2,19% 
Jina Ya 

Hong Cha  
1 0,73% 

Japon
sko 

11 13,41% 

16 11,68% Uji Gyokuro  16 11,68% 

16 11,68% 
Miyazak

i 

 Sencha  12 8,76% 
Fukamushi 

Sencha 
Saemidori 

3 2,19% 

 Chumushi 
Sencha 

1 0,73% 

5 3,65% 
Kagoshi

ma 

 Kabusecha 2 1,46% 
Bancha 1 0,73% 
Hojicha 2 1,46% 

10 7,30% 
Shizuok

a 

Gaba   7 5,11% 
 

Tamaryoku
cha  

2 1,46% 

Kukicha 1 0,73% 

3 2,19% 

Dvě a 
více 

oblastí 
(mix 
čajů) 

Genmaicha  3 2,19% 

Indie 5 6,10% 

1 0,73% Ilam Arya tara 1 0,73% 
1 0,73% Assam Assam 1 0,73% 

6 4,38% 
Darjeeli

ng 

Millikthon
g First 
Flush 

4 2,92% 

 Risheehat 1 0,73% 
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  Puttabong 1 0,73% 

Keňa 1 1,22% 3 2,19% 
Úpatí 

hory Mt. 
Kenya 

Mt Kenya 
Rhino 

Handrolled  
3 2,19% 

Mala
wi 

1 1,22% 1 0,73% Thyolo 
Satemwa 
bwumbwe 

1 0,73% 

Vietna
m 

3 3,66% 

1 0,73% 
Yen 
Bai  

Suoi Giang 
Mountain 

Tea 
1 0,73% 

1 0,73% 
Tan 

Cuong 
Tan Cuong 1 0,73% 

1 0,73% 
Thai 

Nguyen 

Thai 
Nguyen 

Trá Xanh 
1 0,73% 

Jižní 
Korea 

3 3,66% 

1 0,73% Čedžu Joongjak 1 0,73% 
1 0,73% Jeju Sejak  1 0,73% 

1 0,73% 
Oblast 
neznám

á 
Wooricha 1 0,73% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příloha 3 (Čajové rituály – „čajomilci“) 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příloha 4 (Čajové rituály konkrétní vyjmenování – „čajomilci“) 

Čajové rituály Absolutní četnost Relativní četnost 

Gong fu cha 79 66,95% 
Chanoyu 19 16,10% 
Senchado 5 4,24% 
Nekonkrétní čínské 4 3,39% 
Masala 3 2,54% 

176; 59,86%

118; 40,14%

Čajové rituály

Ne Ano
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Bůžek 3 2,54% 
Nekonkrétní japonské 3 2,54% 
Nekonkrétní korejské 1 0,85% 
Nekonkrétní marodský 1 0,85% 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příloha 5 (Důležité faktory pro gong fu cha) 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Příloha 6 (Návštěva čajovny za účelem gong fu cha – gong fu cha) 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Vyhrazení času napřípravu a pití čaje

Výběr a koupěkvalitního čaje

Vědomosti o přípravě čaje a práce s
náčiním/nádobím

Příprava prostředí předgongfu
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Příloha 7 (Konkrétní podniky gong fu cha – gong fu cha) 

 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 
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