
                                                                                                                                            Benův pivní test 1.1                   
Postup testování chutí piv: 
Testováno je osm značek piv. Každý je testuje individuálně, ne ve skupině. O testu se před ostatními, kteří ho ještě 
neabsolvovali nesmí mluvit, a to ani ve stylu „Fakt dobrý piva…“ a podobně, prostě vůbec! 
Některá pravidla nejsou možná ideální, ale aby test byl srovnatelný, měla by se dodržet. 
Postup testování: 

1. Na stůl se připraví 8 sklenic označených čísly s nalitými pivy. Sklenice mohou stát ve dvou řadách, ale není to 
nezbytné. Nabídnutá piva: 

1. Radegast Birell 
2. Budvar ležák 12° 
3. Gambrinus 10° 
4. Staropramen 10° 

5. Zlatopramen 11° 
6. Plzen 12° 
7. Primátor 21° 
8. Kozel 10° 

b. Zachovej prosím tato čísla pro jednotlivé značky, aby při zpracování nebyl zmatek. V soubrou jsou nejvíce 
konzumovaná piva v ČR, ale i speciály. Obsahuje, jak je ze seznamu videt: tři 10°, tři 11° nebo 12°, jedno 
nealko a jeden vícestupnový speciál. 

2. Respondent přijde 
3. Organizátor popíše jak bude test probíhat, testující zatím nic nedělá, jen poslouchá: 

a. Nejdříve vypln prosím hlavičku dotazníku (dej mu dotazník), aby se vědělo o koho jde, jsou tam také 
otázky na frekvenci konzumace, aby se mohlo ověřit, zda jsou silnější pijáci v testu úspěšnější. Otázky jsou i 
na oblíbené i neoblíbené značky, zda člověk pozná svou značku, a tu kterou nemá rád, zda ohodnotí špatně. 

b. Poté už bude probíhat samotná ochutnávka. U každého vzorku zapiš prosím, jak ti chutná, hodnocení 
1-5, jako ve škole, to zapisuj nad číslo vzorku do pohárku, dále pak jakou odhaduješ značku, a 
jakou stupnovitost. 

c. Během testu můžeš libovolně ochutnávat, zapisovat, zase ochutnávat, pak opět zapisovat, jak 
budeš chtít. Své odhady a hodnocení můžeš měnit, škrtat přepisovat, do doby než budeš spokojen.  

d. Poté, co úplně vyplníš první část, Ti dám kartičky s názvy piv, které tam skutečně jsou a ty je 
přiřadíš ke vzorkům, což se zapisuje do druhé části, a to je konec ☺ 

4. Testující vyplní úvod a začne ochutnávat a vyplnovat první část. Na co se může ptát: 
a. Jaké značky tam jsou? Odpověd: Značky piva. Nebo: Libovolné, jsou tam prostě piva. 
b. Jsou tam různé stupně? Odpověd: Libovolné, jsou tam prostě piva. 
c. Jsou tam i zahraniční? Odpověd: Jsou tam prostě piva. 
d. Jsou tam nejznámější? Odpověd: Jsou tam prostě piva. 
e. Tohle by mohla být Plzen ne? Odpověd: Jsou tam prostě piva. 
f. Můžou se značky opakovat? Odpověd: Jsou tam prostě piva. 
g. Může tam být nealko? Odpověd: Jsou tam prostě piva. 
Na vše je odpovídáno, „prostě piva“. Další situace: 
h. Když nějaké pivo dojde, sklenička se odnese a dolije. 
i. Skleničky musí stát stále v podobném rozložení, nesmí se s nimi manipulovat v tom smyslu, že by si je 

testovaný srovnal do skupin například podle odhadované stupnovitosti. 
j. Testující asi bude zapomínat vyplňovat hodnocení, připomeň mu. 
k. Všechny značky, všechny stupnovitosti a hodnocení musí být vyplněny! 

1. Testující začne říkat, že už ho nenapadají značky piva. Řekni mu, že ostatní s tím mají taky 
problémy a pomož mu různými otázkami (neříkej otázky naráz, ale postupně; nenapovídej mu 
žádná jména značek) např.: Přeříkej si, jaká piva znáš? Nebo: Jaká měli v hodpodě kdes byl 
naposled? Jaká mají v obchodě kam chodíš? Co pijí Tví kamarádi? 

2. Testující neví jak vyplnit stupnovitosti, říká, že neví. Pomož mu otázkami např.: Je to pivo silnější, 
než to které jsi ochutnal předtím? Srovnej ho s tím jaké piješ normálně, přijde ti slabší nebo 
silnější? 

3. Jestliže už opravdu neví, musíš z něj informace pouze otázkami vydolovat ! Když vidíš, že jen tipuje 
a vyplňuje opravdu bez rozmyslu, zaraž ho a ptej se, proč zvolil, to co zvolil. Snaž se, aby co 
nejméně tipoval, ale u někoho, kdo zná málo piv pravděpodobně bez tipování nepůjde. 

l. Testována není testující kamarád, ale pivo. Zdůrazni mu i několikrát, kdyby byl nejistý a bál se. 
5. Poté co vyplnil první část, vezmi testujícímu dotazník a přehni ho v místech přerušované čáry, aby neviděl co uvedl 

spontánně (Že se toto stane neříkej testujícímu v úvodním seznámení s průběhem testu piv, protože by 
se snažil si značky zapamtovat!). Bude možná brblat, že si to nepamatuje. Zdůvodni, že je to tím, ….„abys nebyl 
ovlivněn předešlou volbou, ale mohl znovu vše ochutnat a přehodnotit 

a. Názvy piv napiš na vizitky, zamíchej a dej mu je. Může si je rozložit, již zapsané odložit někam mimo. Může si 
je i položit na skleničky. 

b. Může ochutnávat, zapisovat, ochutnávat, opět v libovolném pořadí. 
c. U piv již nehodnotí jejich chuť, ale pouze je přiřazuje. 
d. Samozřejmě není účelem zapsat značky již uvedené spontánně na stejné místo. 

6. Poté, co si je jist, a má vše zapsáno. Zkontroluj, zda se mu nějaká značka neopakuje. 
7. Dej mu řešení. 
8. Poděkuj a požádej, aby s ostatními zatím o testu nemluvil. 


