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Úvod
V literatúre existuje veľa štúdií, ktoré popisujú situáciu krajín a jednotlivcov v oblasti
vyváženej a adekvátnej výživy. Neexistuje však veľa štúdií alebo indexov, ktoré by merali
udržateľné správanie sa jednotlivcov pri spotrebe potravín na miestnej alebo globálnej
úrovni. Hlavným cieľom tohto výstupu, je preto vyplniť túto medzeru v literatúre a
predložiť perspektívny, preukazný a hodnoverný index na európskej úrovni, ktorý meria
udržateľné správanie sa pri spotrebe potravín (SCOFI).
V rámci vývoja indexu sa najskôr vytvorila skupina položiek. Následne boli položky
hodnotené odborníkmi z každej partnerskej krajiny, s cieľom vytvoriť súhrnný a
kompletný index. Odborníci hodnotili náležitosť zaradenia položiek do indexu na
štyroch rôznych úrovniach; „položka nie je náležitá“, „položka je náležitá, vyžaduje si
však zásadnú revíziu“, „položka je náležitá, vyžaduje si však minimálnu revízia“ a
„položka je náležitá “. Odpovede odborníkov boli vyhodnotené štatisticky a niektoré z
nich boli z dôvodu nízkej úrovne vzájomného súladu vylúčené. Skupina položiek a
otázok merajúcich frekvenciu konzumácie základných druhov potravín bola
formulovaná tímom projektových partnerov. Pomocou aplikovaných štatistických analýz
údajov získaných z pilotných štúdií bola vytvorená finálna verzia indexu. V záverečnej
fáze sa index aplikoval v každej partnerskej krajine. Príprava na analýzu zahŕňala aj
nasledovné aktivity:
Podrobná správa o analýze potrieb a výsledkov SCOFI vedúca k mapovaniu udržateľnej
spotreby potravín na európskej úrovni a tvorbe školiacich materiálov projektu.
Nasledujúce výstupy sú výsledkom z O2:
1) Vývoj indexu udržateľnej spotreby potravín (SCOFI)
2) Systém návrhu mapovania.
3) Štruktúra pre mapovanie.
4) Systém a štruktúra školiacich materiálov.
5) Kontext a koncepcia databázy.
6) Inicializácia SCOFI.
V rámci výstupu „O2. SCOFI: Index udržateľnej spotreby potravín“, projektoví partneri
realizovali nasledovné aktivity:
A1.Príprava skupiny položiek pre SCOFI
A2.Posudzovanie položiek SCOFI odborníkmi
A3.Vývoj navrhovaného SCOFI
A4.Meranie platnosti a spoľahlivosti SCOFI
A5. Konečná verzia SCOFI a preklad

The SCOFI
SCOFI bol vyvinutý na meranie správania sa dospelých pri udržateľnej spotrebe
potravín. SCOFI sa môže používať na sebahodnotenie dospelých spotrebiteľov, k
uvedomeniu si svojho správania sa. Index poskytuje celkové skóre a čiastkové skóre v
troch hlavných dimenziách a piatich čiastkových dimenziách týchto troch hlavných
dimenzií.
Index, ktorý umožňuje dospelým hodnotiť ich vlastné správanie, tak poskytuje
referenčný bod na zmenu v rôznych dimenziách udržateľného správania sa pri spotrebe
potravín. Z tohto pohľadu budú dospelí schopní rozvíjať svoje správanie sa vo všetkých
dimenziách pomocou vzdelávacích materiálov pozostávajúcich zo súboru príčinných
informácií a obsahu pripravených v rámci projektu.
SCOFI, ktorého štruktúra bola vytvorená na základe exploračnej a konfirmačnej
faktorovej analýzy, sa skladá z troch hlavných dimenzií a piatich poddimenzií. Hlavné
dimenzie sú pomenované ako „Udržateľný životný štýl“, „Spotreba potravín a
potravinový odpad“ a „Ekologická spotreba“. Na základe opakovanej analýzy
exploračných faktorov pre prvé dve hlavné dimenzie sa zadefinovali poddimenzie.
Dimenzia Udržateľného životného štýlu pozostáva z troch poddimenzií, ktoré sú
pomenované „Sofistikovanosť spotrebiteľov (CSO), Environmentálne a sociálne vplyvy
(ESI) a Výživa (NUT)“. Dimenzia Spotreba potravín a potravinový odpad pozostáva z
dvoch poddimenzií, pomenovaných „Plánované správanie (PBE) a Predchádzanie
plytvaniu potravinami (AFW)“.

Metodika
V procese vývoja SCOFI bola podrobne preštudovaná relevantná literatúra a boli použité
výskumné zistenia zo Správy o analýza potrieb (výstupu 1) projektu SUSCOF. Na konci
tejto štúdie bol vytvorený súbor 83 otázok. Otázky boli predložené 27 odborníkom, ktorí
sú kompetentní vo výskumnej oblasti, k vyjadreniu ich názorov a na základe prijatých
odborných názorov boli usporiadané. Následne bol index predložený k vyjadreniu
názorov na súbor otázok 98 dospelým respondentom, v kontexte hodnotenia
zrozumiteľnosti a jednoduchosti odpovedí. Validita konštrukcie indexu bola testovaná
pomocou Exploračnej faktorovej analýzy (EFA) a konfirmačnej faktorovej analýzy (CFA).
Zhromaždené údaje sa rozdelili na dve časti náhodnou metódou a EFA s údajmi z prvej
skupiny vzoriek a CFA s údajmi z druhej skupiny vzoriek. V štúdii sa plánuje dosiahnuť
veľkosť výberovej vzorky respondentov najmenej päťnásobok veľkosti vzorky použitej
pri EFA a CFA. V tomto rámci boli požité údaje zhromaždené od 830 dospelých pre EFA
a DFA. Na základe aplikovaných štatistických analýz bola vytvorená finálna verzia
indexu s 37 otázkami a tromi dimenziami. Všetky otázky boli definované v Likertovej
škále od 1: úplne nesúhlasím do 5: úplne súhlasím. Skóre indexov všetkých dimenzií a
poddimenzií sa potom agregujú do zloženého indexu pomocou určených váh a
prepočtov. Podrobnosti a výpočet nájdete v technických poznámkach.

Položky
1. Nabádam svojich priateľov, aby konzumovali ekologické potraviny.
2. Hľadám informácie, kde, z čoho a ako sa potraviny vyrábajú.
3. Kupujem výrobky bez negatívneho vplyvu na spoločnosť.
4. Kupujem živočíšne potraviny, ktoré sa vyrábajú s ohľadom na morálne a etické práva zvierat.
5. Kupujem potravinové výrobky, ktoré nie sú eco-friendly /ekologické.
6. Informácie na etiketách potravín ovplyvňujú moje nákupné rozhodnutia.
7. Kupujem potraviny, ktoré sú udržateľné.
8. Mám prístup k dostatočnému množstvu informácií o tom, ktoré potraviny sú viac udržateľné
ako ostatné.
9. Jedlo, ktoré nespotrebujem sa snažím využiť iným spôsobom, aby som zabránil/-la plytvaniu
potravinami.
10. Ak mi zostane nedojedená porcia jedla, vhodne ju uskladním a zjem neskôr.
11. Ak existujú alternatívy, kupujem potraviny s označením Fair Trade / potraviny zo
spravodlivého obchodu.
12. Mám možnosť nakupovať produkty z fariem alebo z farmárskych trhov.
13. Odpad z potravín separujem na ďalšiu recykláciu.
14. Kupujem lokálne potraviny.
15. Pred nákupom potravín si pripravím nákupný zoznam.
16. Suroviny, ktoré pri príprave jedla nespotrebujeme, odkladám na ďalšie varenie.
17. Mám dostatočné vedomosti o označovaní potravinových výrobkov (environmentálne,
sociálne/ pracovné podmienky).
18. Niektoré potraviny nekupujem z etických dôvodov.
19. Jedlo si plánujem na základe svojich výživových potrieb.
20. Pri nákupe potravín preferujem menšie balenia.
21. Pri konzumácii potravín sa správam šetrne k životnému prostrediu.
22. Preferujem nákup sezónneho ovocia a zeleniny.
23. Vyhýbam sa sladeným potravinám a nápojom.
24. Pri plánovanej konzumácií potravín v blízkej dobe, pri nákupe uprednostním tie, pred
dátumom spotreby.
25. Vyhýbam sa nákupu polotovarov.
26. Nakupujem radšej od tých výrobcov, ktorí poskytujú spoľahlivé a komplexné informácie o
svojich výrobných procesoch.
27. Balené potraviny, ktorých dátum spotreby nedávno uplynul skonzumujem, ak zistím, že sú
stále dobré.
28. Snažím sa variť iba toľko, koľko skonzumujem.
29. Pred nákupom potravín si doma skontrolujem stav svojich potravinových zásob.
30. Kupujem výrobky predávané priamo z dvora, od farmárov a výrobcov.
31. Ešte predtým, ako sa rozhodnem kúpiť si potraviny, prečítam si informácie na obale.
32. Počas varenia sa snažím produkovať čo najmenšie množstvo odpadu.
33. Potraviny skladujem podľa odporúčaných podmienok.
34. Pri varení použijem ako prvé tie ingrediencie, ktoré majú kratší dátum spotreby.
35. Potraviny, ktoré podliehajú skaze kupujem v menších množstvách, aby som znížil/-la
plytvanie.
36. Nekupujem geneticky modifikované potraviny (GMO).
37. Potraviny vyhodím bez toho, aby som skontroloval/-la, či sú ešte konzumovateľné.

SCOFI Dimensions and Sub-dimensions

