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1 Úvod 
Jako téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala Dopad globalizace na 

spotřební chování. Výběr tématu byl ovlivněn studiem spotřebního chování, které mě při 

studiu na této škole velice zaujalo. V dnešní době je to totiţ otázka celosvětového 

významu, která je důleţitá jak pro mikroekonomii, makroekonomii, management firem tak 

pro samotné zákazníky. Znalost spotřebního chování ovlivňuje rozhodnutí firem, jak 

k zákazníkům přistupovat, a chování jedinců dává managementu přehled o jejich 

ovlivnitelnosti, kterou dále mohou vyuţít pro prodej v praxi.  

 

Cílem této práce je popsat chování zákazníků a jejich změny ve spotřebním 

chování, jeţ reaguje na postupující globalizaci.  

 

Druhá kapitola je nazvána Ekonomické vlivy globalizace. Zde vymezujeme 

základní pojmy týkající se tématu. Je nastíněna základní charakteristika a problematika 

globalizace, její pozitiva a negativa, je popsán její vývoj a charakterizován mezinárodní 

obchod, který s globalizací úzce souvisí. Tato část je ryze teoretická. Je základem pro 

pochopení kontextu části druhé. 

 

Ve druhé části této práce, která začíná třetí kapitolou Reakce spotřebitelů na trh, 

hodnotíme chování spotřebitele na vnější podněty, které jsou produkty námi zkoumané 

globalizace. Samostatně vymezujeme nákupní chování spotřebitelů a podněty k jeho 

reakcím a to, jak spotřebitel vnímá výrobek a jeho části. 

 

V praktické části pak problematiku vyuţíváme v ţurnalistice. Pouţito je pro toto 

zpracování editorial, anketa, rozhovor, krátká zpráva, článek, komentář, fejeton a 

poznámka. 

 

Na konci práce jsou uvedeny výsledky, kterých jsme dosáhli v praktické části a 

které čerpají z části teoretické. Vše je uzavřeno v uceleném závěru. 
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2 Ekonomické vlivy globalizace 

2. 1 Vymezení pojmu globalizace 
Pro řešení problematiky dopadu globalizace na spotřební chování si musíme 

vymezit pojmy, které v této bakalářské práci budeme pouţívat v následujícím textu. 

Nejprve se podívejme na základní pojem, a to pojem globalizace. 

Globalizaci můţeme chápat z různých hledisek členění jako: dlouhodobou či 

krátkodobou z časového hlediska, jako nový jev, jev probíhající na jednotlivých trzích 

nebo probíhající na trzích mezinárodních či globalizaci definovanou z hlediska rozsahu. 

Z časového hlediska můţeme globalizaci chápat jako Warner ve své publikaci 

International Encyklopedia (1996), který ji vidí spojenou s dlouhodobými procesy. 

J.G.Williamson (1996) ji spojuje s obdobím integrace před 1. světovou válkou. Ţaloudek 

(2004) tvrdí, ţe jde o označení procesu propojování světové ekonomiky, kultury a způsobu 

ţivota probíhající od konce 2. světové války. Malá skupina odborníků vidí globalizaci jako 

současnou integraci. 
1
 

Podle rozsahu ji odborníci vidí jako probíhající pouze na jednotlivých trzích, jako 

Goodman (1998), podle něhoţ se globalizace vztahuje na finanční trhy. 
2
 Jiní globalizaci 

vidí jako proces probíhající pouze na trhu kapitálu a zboţí. 

Další zahrnují do výčtu trhů i trh práce. Soete a Well povaţují velikost integrace 

závislou na tom, jak se kapitál a vysoce kvalifikovaná pracovní síla můţe snadno a volně 

přemisťovat. Podle Sieberta 
3
 je globalizace pouze omezování segmentace trhů.  O`Rourke 

a Williamson spatřují v globalizaci integraci trhů výrobních faktorů. 

Globalizace můţe být chápána jako nový jev. Stejně tak ji Dicken chápe jako 

kompletní mnoţinu procesů, která se odehrává velmi nerovnoměrně. Zkusme tedy z těchto 

názorů vytvořit jeden ucelený, který by účelu této práce poslouţil nejlépe. 

Globalizace: „je propojení světa po stránce ekonomické, politické, informační a 

sociální.“  Jak uvádí Hubinková. 
4
 Tato definice globalizace je výstiţná, ale je aţ moc 

                                                             
1
 Jeden z autorů knihy Globalizace, etika, ekonomika, 2008 Lubor Lacina se přiklání 

k definici globalizace jako současné integrace trhů. Nedomnívá se však, ţe by 

v současnosti docházelo ke kvalitativním změnám. Podle jeho názoru se globalizace v čase 

samozřejmě liší, ale tato odlišnost není nijak unikátní a její vývoj postupuje v konkrétních 

vývojových etapách světového hospodářství různou rychlostí. 
2
 GOODMAN, S.F.:Economics. Macmillan Press Ltd., 1998. 

3
 SIEBERT, H.: The World Economy , Routledge, London New York, 2000. 

4
 HUBINKOVÁ, Z.: Psychologie a sociologie ekonomického chování. 2008, s. 49. 
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obecná. Proto se spíše přikláním k definici: „všeobecné uvolňování bariér mezinárodního 

obchodu, migrace, toků kapitálu, transferů technologie a zahraničních investic.“ Jak uvádí 

autoři Kraft a Fárek. 
5
 Taktéţ definice vymezená v knize Světová ekonomika - obecné 

trendy rozvoje od Cihelkové „Globalizace představuje významné kvalitativní změny ve 

světové ekonomice umožněné na základě pokroku informací, komunikace a počítačových 

technologií.“ je přínosnou definicí pro naše pouţití tohoto pojmu. 
6
 

Ze všech těchto definic lze vymezit pojem pouţitelný pro tuto práci. Pojem je 

sestaven jako vlastní názor autora této práce a to tak, jak jej budeme chápat dále v textu.  

Globalizace je akt propojení světa, které umožňuje uvolnění bariér mezinárodního 

obchodu, toků kapitálu, technologie, investic a dalších ekonomických agregátů, které 

působí na domácí ekonomiku a ostatní aspekty společenského života. 

2.2 Vývoj globalizace v čase 
Pokud je globalizace propojování trhů, jak tento pojem vysvětluje většina 

odborníků vědecké obce, musí jejím základem nutně být i regionalizace. Regionalizace se 

zabývá vytyčováním regionů. Ke globalizaci patří neodmyslitelně spojování těchto regionů 

a potírání hranic mezi nimi.  

Výsledkem regionalizace po druhé světové válce bylo zformování tří center světové 

ekonomiky a to Evropy, Ameriky a Asie. Evropské centrum bylo ustanoveno na základě 

Evropské zóny volného obchodu. Americké centrum tj. USA byly spojeny s Mexikem a 

Kanadou smlouvou v rámci Severoamerické zóny volného obchodu a Asijské centrum 

představovalo Japonsko a jejich Asijské tygry. Regionální integrace má více stupňů 

vývoje. Nejjednodušším je pásmo volného obchodu, nejhlubší integrací je pak politická 

unie, jak ukazuje níţe uvedená tabulka 2.1 (viz Tab. 2.1). 

                                                 Tab. 2.1 Tradiční členění ekonomické integrace        

                         

 

 

 

                                              

                                                          Zdroj: KAŇA, Evropská unie A, 2008, s. 162. 

                                                             
5
 KRAFT, J.; FÁREK, J. Světová ekonomika a ekonomická integrace v období globalizace. 

2008, s. 13-14. 
6
 CIHELKOVÁ, E.: Světová ekonomika-obecné trendy rozvoje. 2009, s. 13. 

 

1. PU – politická unie 

2. MU - hospodářská a měnová unie 

3. Společný trh 

4. CU - celní unie 

5. PVO - pásmo volného obchodu 
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V první fázi PVO dochází k odstranění cel a kvantitativních omezení, země si ale 

stále ponechávají svou autonomii v celní a obchodní politice. Tento stupeň integrace 

představuje například ESVO, NAFTA, CEFTA. Při druhém stupni integrace CU se utvářejí 

jiţ celní pravidla, kupříkladu BENELUX, celní unie Česko - Slovensko. 

Společný trh (třetí stupeň ekonomické integrace) umoţňuje volný pohyb výrobních 

faktorů, jsou zavedena společná pravidla hospodářské soutěţe a nastolují se některé 

společné politiky jako například země ES. Čtvrtým stupněm integrace MU dochází 

k rozšiřování koordinovaných politik, zavedena je i společná měnová politika. 

Pátý stupeň je spíše politická unie suverénních států, konfederace, federace nebo unitární 

stát. 

Globalizací a ekonomickou integrací bychom se mohli zabývat jiţ od období 

paleolitu, kdy započal svou historii barterový (směnný) obchod. Mohli bychom počátek 

vidět jiţ v době, kdy se Eratosthenés z Kyrény 
7
 domníval, ţe Země je kulatá, přičemţ 

došlo k prolomení izolace. Mohli bychom také vymezit počátky globalizace s prvními 

obchodními aktivitami v Mezopotamské říši přibliţně 3000 let před Kristem. Obchodovat 

mezi zeměmi se začalo aţ skutečně s rozvojem dopravy, zejména té lodní, kdy se základní 

suroviny převáţely z kontinentu na kontinent.  

  V kaţdém století se udála významná událost, která dopomohla k rozvoji 

globalizace, ať jiţ to bylo otevření hedvábné stezky 206 let před Kristem 
8
 , nárůst obchodu 

v 19. století, propojení tří největších center v 15. století, či průmyslová revoluce po první 

světové válce, která znamenala dynamickou etapu v mezinárodním obchodu. 
9
 Samozřejmě 

nastala i omezení integrace jako například ochranářská opatření (v Anglii corn laws - 

obilné zákony), celní bariéry či devalvace měny. Všechny tyto skutečnosti měly vliv na 

vývoj nebo pozastavení dynamiky vývoje ekonomické integrace a samotné globalizace. 

S rozvojem obchodu docházelo k institucionalizaci obchodu a to kvůli potřebě 

ochrany vlastnických práv a financování obchodu. Po první světové ekonomické krizi 

eliminoval liberalismus ochranářská opatření mezi národními ekonomikami. Tyto zákony 

byly nahrazovány bilaterálními obchodními dohodami, které podporovaly obchod. 
10

 

                                                             
7
 ŠTEFL, V. ;  KRTIČKA, J. Historie astronomie. Skripta Masarykovy university. Brno: 

2008.DostupnézWWW:<//http://astro.physics.muni.cz/download/documents/skripta/F6560

.pdf>. 
8
 ROLNÝ, I. ; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008. 

9
  Tamtéţ 

10
 Tamtéţ 



11 
 

Důleţitou roli v procesu globalizace bylo zavedení systému zlatého standardu. 

Tento systém fixoval devizové kurzy, čímţ eliminoval znehodnocení měny při obchodních 

transakcích. Systém totiţ vázal měnu na zlato, coţ znamená, ţe za něj mohla být směněna. 

Přímo v mincích bylo určité procento drahého kovu, které určovalo i směnitelnost jiných 

měn mezi sebou. Po druhé světové válce na konferenci roku 1944 v Breton Woods 

v USA
11

 byl ustanoven měnový systém, který postavil americký dolar na úroveň oficiální 

celosvětové rezervní měny, od které se odvozovaly měny ostatních ekonomik. Po první 

ropné krizi roku 1973 se Breton - woodský systém fixních devizových kursů rozpadl a 

ekonomiky přešly na systém plovoucích kursů. Ten se udává jako podíl domácí měny k 

měně zahraniční.
 12

  

První ekonomický integrační proces začal podpisem Paříţských smluv, které 

vstoupily v platnost roku 1952 a podepsaly je země BENELUXU, Francie, Itálie a 

Spolková republika Německo. 
13

 Byla uzavřena na 50 let a podpisem vzniklo Evropské 

společenství uhlí a oceli, které mělo za cíl danou společnou strategii těchto zemí 

kontrolovat trh se strategickými komoditami jako uhlí, koks, ocel, šrot a ţeleznou rudu. 

Cílem byla také kontrola těţebního průmyslu Německa a to z obavy dalšího zbrojení 

Německého impéria a rozpoutání další války, jak tomu bylo v obou předchozích světových 

válkách.  

Dále se integrační proces rozvíjel podpisem Smlouvy o zaloţení EHS a 

EURATOM 
14

, na popud jednání v Messině v červnu 1955, které vstoupily v platnost roku 

1958. Roku 1993 byla přejmenována na Smlouvu o zaloţení ES. Ta se opírala o svobodný 

trh s minimálními zásahy státu. Cílem EHS bylo podporovat utvoření společného trhu. 

K zavedení EMS (Evropského měnového systému) dochází aţ v r. 1979. 
15

 

Jednotný vnitřní trh byl zaloţen na základě Jednotného evropského aktu roku 1987, 

který byl revizí Římských smluv po jejich třicetiletém fungování. Roku 1991 přestává 

existovat Sovětský svaz a státy ES zakládají novou smlouvu v Maastrichtu v prosinci 1991, 

Smlouvu o Evropské unii, a téhoţ roku došlo také k vytvoření Evropského hospodářského 

prostoru. Tento prostor znamenal pro země ESVO (Evropské sdruţení volného obchodu) 

vytvoření zóny volného obchodu. 
16

 

                                                             
11

 ROLNÝ, I.; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008. 
12

 Tamtéţ 
13

 Tamtéţ 
14

 Evropské společenství pro atomovou energii 
15

 KAŇA, R. Evropská unie A. 2008. 
16

 Tamtéţ 
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V prosinci 2000 se v Nice konal vrcholný summit Evropské rady, kde se vlády 

zemí domluvily na několika významných změnách. Státy schválily rozšíření většinové 

volby, změny v přidělování křesel v Evropské komisi, zvýšení počtu křesel v Parlamentu, 

upravení rozdělení hlasů v Radě ministrů podle počtu budoucích členů. 
17

 

Při větší otevřenosti ekonomiky, která je vyjádřena jako podíl exportu a importu 

k HDP, dochází ke globalizaci výroby, která představuje sníţení nákladů a vyuţití 

komparativních výhod díky nových technologiím.  

Jak tvrdí L. Lacina: „Trhy zboží, služeb a kapitálu dosahují v současnosti 

pravděpodobně nejvyšší míry integrace v dějinách lidstva.“ 
18

 Úloha států v ekonomice 

roste, účastní se jí čím dál tím více zemí. Vlády se snaţí ovlivňovat trhy svou regulací, 

podniky konají kroky k odstranění překáţek obchodu na mezinárodních trzích, spotřebitelé 

hledají v jiných zemích levnější výrobky, sluţby i kapitál, stěhují se za lukrativnější prací. 

Případ Evropské Unie je dost specifickým, a to z hlediska národní identity a 

sjednocení. Státy Evropské unie sice prošly předem danými konvergenčními kritérii, aby 

mohly vstoupit do EU a stát se jejich členem, ale taková pravidla zaručují integraci pouze 

po stránce ekonomické. Zaručují, ţe při vstupu státu do EU se nesníţí jeho celková bonita, 

ţe stát nepodkope svou nízkou rozvinutostí či zaostalostí rating celé EU. To je krok, který 

je nutný, ale neřeší druhou otázku a to otázku národního sjednocení a národní identity. 

Roku 1984 se sice objevil pojem evropského občanství v deklaraci Unie z Fontainebleau a 

v Amsterodamské smlouvě z roku 1997 je Institut evropského občanství zakotven jako 

součást třetího pilíře EU v oblasti vnitřních věcí a justice. 
19

 To ale nemění nic na faktu, ţe 

EU je z pohledu národní identity, která je vymezována jazykem, územím a historickým 

vědomím, značně rozdílná.  

Vzpomeňme si na nedávno zveřejněnou zprávu v našich novinách, konkrétně 

například v deníku MF Dnes, kdy průzkumem studentů bylo zjištěno, ţe české a německé 

učebnice dějepisu vykládají jednu a tu samou událost pokaţdé z jiného úhlu pohledu 

(samozřejmě dle toho svého). Jak tedy občan EU můţe vědět, která z výpovědí je ta 

skutečná, pokud je tedy skutečná alespoň jedna z nich. 

                                                             
17

 KAŇA, R. Evropská unie A. 2008. 
18

 ROLNÝ, I.; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008, s. 186. 
19

 ROLNÝ, I.; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008. 
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2.3 Teoretický základ mezinárodního obchodu 

Pokud chceme znát vliv globalizace z makroekonomického hlediska, které 

neodmyslitelně ke globalizaci patří, musíme se zajisté orientovat i v teoretických 

přístupech formování mezinárodního obchodu tak, jak byly formovány v čase.  

Merkantilisté povaţovali za zdroj růstu bohatství národa aktivní obchodní bilanci, 

mezinárodní obchod a peníze či drahé kovy jako stříbro a zlato. Jejich jediným zájmem 

bylo zvýšení bohatství představovaného podobou peněz, hájení si svých vlastních zájmů a 

podporou vývozu. Hlavní myšlenka odmítala vnitřní obchod, kdy jeden ztrácí a druhý 

získává. Dochází tak pouze k přesunu peněz uvnitř země, ale nedochází ke skutečnému 

nabytí bohatství. To spatřovali v zahraničním obchodu. Proto také podporovali export a 

import se snaţili co nejvíce utlumit. Import pro ně znamenal odliv peněz do zahraničí, coţ 

pro ně představovalo odliv bohatství do jiné země.  

Tato doba byla povaţována za předchůdce kapitalismu. Jeho hlavním 

představitelem byl Thomas Mun, který se snaţil o dosaţení přebytku pomocí sníţení 

domácí spotřeby. Stoupenci merkantilismu prosazovali zavedení ochranářských opatření, 

která měla zajistit minimální odliv bohatství ze země. Ve Francii jsme se mohli setkat 

v praxi s vyuţitím merkantilismu za doby Ludvíka XIV., kdy Jean Baptiste Colbert, 

ministr financí Ludvíka XIV., uvalil na vývoz obilí z Francie vysoká cla. Tato cla 

způsobila sníţení úrovně v zemědělství, za coţ byl Colbert horlivě kritizován. Další 

podobný případ je znám z prostředí Británie počátkem 19. století, kdy tzn. corn laws 

(obilné zákony) umoţňovaly uvalit cla na dováţené obilí. Toto opatření, které provedli 

vlastnící půdy pouze pro udrţení svých zisků, nakonec vedlo ke zdraţení obilí a tím i 

zvýšení cen chleba. 
20

 

Myšlenka merkantilistů, která měla i v praxi důsledky hodné pochybností jejich 

teorie tak byla vyvrácena Davidem Humem 
21

 pomocí jeho kvantitativní teorie peněz. 

Ukázal, ţe udrţování aktivní obchodní bilance a hromadění drahých kovů podle 

merkantilistů má za následek zvýšení cenové hladiny země a tím sníţení 

konkurenceschopnosti ekonomiky na globálních trzích. Niţší konkurenceschopnost 

zapříčiní niţší export a vyšší import, tudíţ je dosaţeno právě opačného efektu. Proto 

apeluje na odpor stavění se proti přírodním zákonům a snahám o restrikce v mezinárodním 

obchodu. Naopak propaguje mezinárodní obchod jako jev, který je pro ekonomiku 

                                                             
20

 Corn Laws  [online]., [cit. 2011-04-22]. Dostupný z WWW:<http://www.spartacus. 

schoolnet.co.uk/PRcorn.htm. >. 
21

 Anglický filozof 18. století. 
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pozitivní a pomocí něj můţe země dosáhnout většího bohatství ekonomiky. Svými názory 

tak podpořil tezi postupného odstraňování bariér mezinárodního obchodu. Jak napsal L. 

Lacina 
22

 „Všechna ochranářská opatření zaměřená na podněcování vývozu a restrikce 

dovozu, nemohou přinést efekt – nemohou zvýšit podíl země a světové zásoby drahých 

kovů.“ 

Také fyziokraté odmítli merkantilistickou doktrínu a poţadovali absolutní svobodu 

obchodu. Tato svoboda byla definována jako Laizess Faire, přeloţeno jako „nechte být“ 

nebo „nechte plynout“, kterou doprovázela myšlenka přirozeného řádu. 
23

 Výchozím 

dokumentem tohoto směru byla Ekonomická tabulka od francouzského ekonoma jménem 

François Quesnay 
24

. Toto dílo bylo aplikováno na krevní oběh v těle člověka a znamenalo 

první prezentaci toků důchodů mezi sektory. 

Zastánců klasické školy politické ekonomie bylo nespočet, byla však 

reprezentována jedním z významných filozofů Skotska. Adam Smith 
25

, ve svém díle 

Pojednání o podstatě a původu bohatství národů, definoval absolutní výhody, coţ znamená, 

ţe země by se měla soustředit na produkci takové výroby a zboţí, které je schopna 

produkovat co nejlevněji. Poprvé se objevila představa neviditelné ruky trhu. Smith 

poţadoval odstranění bariér mezinárodního obchodu a vznik jednoho velkého trhu. 

 

2.4 Pozitiva a negativa globalizace 

Hlavním agregátem podporující růst globalizace jsou technologie a technický 

pokrok. Ať uţ se zmíníme o rychlejším přenosu informací, zkracování vzdáleností, vyšší 

informovanosti, či fyzickém pokroku v technologiích a jejich pomoc k urychlení výrobního 

procesu. 

Globalizace nenese ve svém víru pouze pozitivní aspekty jako je právě jiţ zmíněná 

informovanost či vědecko - technický pokrok, ale také řadu negativních vlivů, které do 

ţivota vnášejí spíše zmatek a zasahují do ní jako dysfunkce celé globální integrace.  

                                                             
22

 ROLNÝ, I.; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008, s. 197. 
23

 Myšlenka přirozeného řádu představuje tezi, která říká, ţe přirozené zákony řídí chod 

ekonomiky, stejně jako přírodní zákony řídí chod přírody. Jsou nezávislé na tom, co lidé 

chtějí a lidé by je měli více poznat, aby jich dokázali lépe vyuţít. 
24

 François Quesnay (1694-1774) narozen v rolnické rodině, byl osobním lékařem Ludvíka 

XIV., Dílem: Tableau Économique z r. 1758. 
25

 Adam Smith, skotský filozof. Autor mnoha děl: The Theory of Moral Sentiments (1759) 

- Teorie mravních citů, nebo An Inquiry int the Nature and Cause of the Wealth of Nations 

(1776) - Pojednání o podstatě a původu bohatství národů. 
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Pozitiva globalizace 

Pozitiva můţeme rozdělit na ta, která s sebou nesou pozitivní dopad na fyzickou 

technologii, a ta, která svým dopadem ovlivňují ekonomiku a celou společnost v mnoha 

aspektech. Jejich výčet by byl zdlouhavý, vzpomeňme tedy aspoň na některé z nich, které 

by mohly být povaţovány za nejdůleţitější či nejrozšířenější. Jmenovitě se jedná o: 

 Doprava, která prošla mnoha změnami. Kupříkladu můţeme uvést rychlejší 

transport zboţí a sluţeb. Toto zrychlení přepravy zboţí, polotovarů či surovin, 

určených dále ke zpracování, vedlo ke sníţení nákladů na dopravu. 

 U informací to je urychlení jejich přenosu, které vedlo ke sníţení transakčních 

nákladů. 

 Nadnárodní instituce mají zájem proniknout na světové trhy. Protoţe jim umoţňují 

dosahovat vyšších zisků, mohou se uplatnit na jiných trzích a to jim dovoluje vyuţít 

celý svůj potenciál. 

 Úspory z rozsahu. 

 Komparativní výhody, které znamenají, ţe:  Země A má absolutní výhodu ve 

výrobě určité komodity, kterou je schopna vytěţit, vyrobit nebo poskytnout na 

mezinárodní trhy s nejniţšími náklady na výrobu, mají komparativní výhodu před 

ostatními zeměmi B, u nichţ nemohou tuto surovinu či zboţí vyrobit s tak malými 

náklady jako v zemi A. 
26

 

 Propojení světových ekonomik a jejich integrace do jednotnějšího celku je tvoří 

konkurenceschopnější na globálních trzích. 

 Růst rozvojových ekonomik. 

 

Negativa globalizace 

Svět, který je navzájem propojen, kde jeden stát ztrácí hranice před druhým, kde 

výrobky takřka splývají, a diferenciace společnosti je obrovská, existují i negativní dopady 

fenoménu globalizace. Můţe jít například o tyto: 

 

                                                             
26

 Teorii komparativních výhod poprvé pouţil David Ricardo (1772-1823) patřící ke 

klasické škole politické ekonomie. 
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 Vznik nadnárodních seskupení vede k racionalizaci, která brzdí globalizaci tím, ţe 

vytváří své vlastní vnitřní trhy. Ty podnikají kroky vůči vzájemnému obchodu buď 

odstraňováním bariér vzájemného obchodu, nebo jejich omezováním. 

 Vznik nátlakových organizací, které hájí své zájmy. Pokouší se o destabilizaci 

globalizace. Mají svůj individuální zájem na tom, aby byly jejich zájmy 

prosazovány na úrovni vnitřního trhu, nikoli na trzích světových. 

 Stagnace nebo růst nezaměstnanosti. 

 Zvyšování vlivu monopolů. 

 Zvyšování malých ekonomik na obchodních partnerech.  

 Preference kvantity před kvalitou. Kvantitativní zvyšování produkce nikdy nemůţe 

zlepšit její kvalitu ani vyřešit efektivitu výroby. Je pouze prostředkem slouţícím 

pro přehnané zisky firem a zkomercionalizovaných korporací s globálním dosahem 

své působnosti. 

 Paradoxy ekonomiky. Jeden takový případ paradoxu ekonomiky můţe znít značně 

brutálně, ale je to pouze holý fakt. Při autonehodě zemře člověk, ale s kaţdou 

dopravní nehodou roste HDP. Z HDP se posuzuje lidská ţivotní úroveň, coţ 

v podstatě klasickou deduktivní metodou znamená, ţe při úmrtí člověka se zvedne 

ţivotní úroveň ostatních lidských tvorů. 
27

 Není toto samo o sobě ukázka, jak 

dokáţe být ekonomika racionálně iracionální a její výpočty tak bezohledné 

k lidským bytostem? 

 

Pokud přistoupíme ke zhodnocení negativ a pozitiv globalizace, můţeme říci, ţe 

globální problémy se rozšířily a prohloubily s postupující globalizací. Jedná se o 

dalekosáhlé problémy, které jsou široké veřejnosti velmi dobře známé, ale které ve své 

podstatě nemají radikální řešení celosvětového charakteru. Zvýšení počtu obyvatel 

nastolilo otázku jejich obţivy. Suroviny a energie jako ropa, zemní plyn a uhlí jsou zdroje 

neobnovitelné a vyčerpatelné. Stav ţivotního prostředí se neustále mění k horšímu a vlády 

zemí i přes jejich očekávané snahy nezmůţou nic na tom, ţe příští generace na tom bude 

v této oblasti hůře neţ generace stávající. Problém migrace se stává více aktuálním neţ kdy 

předtím, vzniká nebezpečí světových pandemií. Otázka národnostních skupin a 

nesnášenlivosti mezi nimi působí globální problém xenofobie a rasismu. Rozvíjí se stínová 

                                                             
27

 Parafráze myšlenky ROLNÝ, I.; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008, s.23. 
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ekonomika, která v sobě obsahuje jak ekonomiku černou (kriminální aktivity, prostituce, 

distribuce drog, krádeţe, finanční podvody) tak i šedou ekonomiku (prodávání bez 

povolení, které má za následek krácení státu na daních). Zvyšují se případy odhalení 

korupce, kdy se z darů stávají úplatky pro účel například získání státní zakázky. Častější je 

i praní špinavých peněz - coţ jsou částky, které jsou získány trestnou činností, dále je to 

pak terorismus. 
28

 Také lobbyismus zasáhl všechny oblasti našeho ţivota od práce aţ po 

volný čas či naše přesvědčení. Jedna skupina hájící společný zájem můţe bojovat 

v odborech za zvýšení platů, v logistickém sdruţení na ochranu kvality značek za označení 

výrobků, nebo proti kácení deštných pralesů.  

Všechny tyto a podobné problémy jdou ruku v ruce s globalizací a vlastnostmi 

lidské bytosti jako je chamtivost, zloba, závist a nespokojenost s aktuálním stavem ţivotní 

úrovně a bytí vůbec. 

Je na kaţdé lidské bytosti, aby posoudila pozitivní či negativní dopady globalizace 

na společnost i na člověka jako jednotlivce, který tuto společnost tvoří. Ať uţ budeme 

uvaţovat ve větším měřítku integrace států, rozvíjení trhů či ovlivnění přímo občanů, nelze 

uzavřít první kapitolu jinak neţ touto citací: 

 

„Žádná teorie nemůže zachytit všechny vlastnosti a vztahy zkoumaných jevů. Jakákoli 

ekonomická teorie, jako systém řady abstraktních pojmů a tvrzení, byť se odkazuje na 

reálná fakta skutečnosti, nemůže být jejím bezprostředním, ale pouze zprostředkovaným 

idealizovaným obrazem.“ 
29

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28

 Počátek praní špinavých peněz je u Al Caponeho, který ve své síti prádelen legalizoval 

zisky z prodeje alkoholu, výherních automatů a prostituce. 
29

 ROLNÝ, I.; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008, s. 79. 
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3 Reakce spotřebitelů na trh  

Na počátku všeho je jednotlivec. Ať jde o pudy zvířete nebo inteligenci člověka, 

vţdy je zde nějaká prvotní veličina, prvek, který musí spustit počátek řetězové reakce. 

V našem případě je to člověk jako jedinec a člověk jako základ společnosti, který tuto 

reakci spouští. Společenský ţivot se tak stává výsledkem individuálních rozhodnutí 

jednotlivců. Jedním z ukazatelů kvality tohoto společenského ţivota je Paretovo 

optimum
30

, coţ je takové optimum, kdy nelze ve společnosti dojít stavu, kdy by se při 

zvýšení uspokojení jednoho jedince nesníţilo uspokojení druhému.  

Pro identifikaci velikosti uspokojení sestavil V. Pareto indiferenční křivky, které 

ukazují srovnání statků a jejich uţitků pro spotřebitele v kombinaci mezi sebou. 

„Stav společnosti je tedy považován za paretovsky optimální tehdy a jen tehdy, 

nemůže-li se užitek jednoho člověka zvýšit, aniž by se tím snížil užitek jiného.“ 
31

 

Je politováníhodné, ţe v dnešní společnosti má Pareto se svým optimem pravdu a 

přitom by to mělo být právě naopak, a získávat by měly všechny zúčastněné strany. Tak 

jako při darování získá jeden účastník transakce darovanou věc a druhý si tento dar můţe 

odepsat z daní, tak by tento způsob vzájemné pomoci měl fungovat ve všech 

společenských oblastech našeho ţivota i ve spotřebním chování. Jedinci jako spotřebitelé 

by měli dostat kvalitní výrobek odpovídající jeho poţadavkům a bez dalších později 

vyvstávajících skrytých vad, a na druhou stranu prodejci by měla být předána adekvátní 

odměna za poskytnuté zboţí. Často se ale setkáváme s různými obchodními praktikami, 

které můţeme nazvat jako nekalé. Ty jsou z velké části rozšířeny právě kvůli globalizaci, 

která pohltila celou společnost. 

V dalších částech textu této kapitoly budeme proto hovořit o tom, jak spotřebitelé 

mohou reagovat na trh, který byl ovlivněn a následně přetvořen globalizací jako jeden 

celek předhánějících se konkurentů, kteří chtějí ulovit co největší procentuální podíl 

spotřebitelského trhu.  

Pokud se budeme bavit o spotřebním chování, myslíme jejich racionální 

rozhodnutí. Spotřebitelé jsou sice jen lidé a v určitém procentu případů se rozhodují na 

základě momentálních proţitků a pocitů, čili impulsivně. Tento faktor je pro nás však 

zanedbatelný. Náš spotřebitel se rozhoduje racionálně, porovnává všemoţné nabídky a 

                                                             
30

 Vilfredo Pareto (1848-1923) - představitel Laussanské školy neoklasické ekonomie. 
31

 ROLNÝ, I.; LACINA, L. Globalizace, etika, ekonomika. 2008, s. 84. 
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z nich vybírá na základě jeho stanovených kritérií nejvhodnější kandidáty, které pak 

srovnává mezi sebou. 

Při hodnocení chování spotřebitele musíme vědět, na jakou změnu se jeho jednání 

vztahuje. V mnoha případech, pokud dojde ke špatné analýze, management firmy také 

špatně rozhodne, jaká opatření pouţít. Proto je velmi důleţité znát příčiny spotřebitelova 

jednání.  

3.1 Aspekty ovlivňující chování spotřebitele 

3.1.1 Technologický aspekt 

Technologie jsou jedním ze základních hnacích sil globalizace. Bez nových 

technologií bychom nedospěli k dnešní úrovni komunikace, zkracování vzdáleností, 

k rozvoji reklamy či mezinárodního obchodu. Technologii ovlivňuje vědecko-technický 

pokrok, který je samozřejmě v odlišných lokalitách na různých úrovních. Významné 

objevy ovlivňují chod ekonomiky především v pozitivním směru a to jejím růstem. Proto 

také existují statistiky v oblasti vědy a techniky. Přihlášený počet patentů nám tento pokrok 

ukazuje v číslech. K tomu v České republice slouţí Patentový úřad. Za rok 2009 bylo v ČR 

evidováno přihlášených národních patentů od domácích přihlašovatelů 789, udělených 

patentů národní cestou bylo celkem 1293. V příloze č. 1 nalezneme Udělené patenty v ČR 

v grafu, které jsou vyobrazeny také v tabulce v příloze č. 2. Obsahem přílohy č. 3 je 

zobrazení počtu národních přihlášek vynálezů. Z těchto příloh můţeme vidět, ţe co se týče 

zemí, má prvenství v počtu vynálezů USA. 

 

Tab. 3.1 Počet patentů ČR, Japonska a USA 

Počet patentů 2006 2007 2008 2009 

Česká republika 2 8 10 11 

Japonsko 35 65 83 82 

USA 185 303 398 431 

Zdroj: Výroční zpráva 2009 Úřadu průmyslového vlastnictví ČR, Výtah z přílohy č. 7. Vlastní zpracování. 

 

 S rozvojem vědy a techniky se znalosti mohou pohybovat i mezinárodně. 

Informace, které potřebujeme, se přenášejí komunikací na dálku v několika vteřinách. 

Jednu část světa ovlivňují události i na opačné polokouli. Vzdálenosti se zkracují. Při 
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výbuchu sopky Eyjafjallajökull na Islandu 
32

 tuto tragédii proţívali lidé i u nás doma, jako 

by tato sopka leţela přímo za hranicemi našeho státu. Nehledě na to, ţe sopečný prach 

ochromil a zablokoval leteckou dopravu v podstatě celé Evropy. 

Spotřebitelé reagují na rozvoj technologie různě. Pokud jde o mladého člověka je 

přizpůsobivější neţ člověk v pokročilém věku. Takoví důchodci jsou v této oblasti velice 

nepřizpůsobiví. Představte si, ţe za vašich mladých let byl boomem černobílý pohyblivý 

obraz a ve svém stáří máte pochopit, co je to internet a jak se ovládá počítač. Relativně 

nemoţné. Uţ i dnešní čtyřicátníci nedokáţou pochopit, jaký je rozdíl mezi vyhledávačem a 

prohlíţečem internetu. Zato nákupy prováděné přes internet se u této skupiny obyvatel 

spíše zvedají. V příloze 5. nalezneme tabulku věku nakupujících na internetu a hned 

v následující příloze 6 se pak můţeme podívat na zboţí či sluţby, které jsou tak často přes 

internet a e-shopy nakupovány. 

Technologie ovlivňuje jednání spotřebitelů zejména v tom, ţe jde rychle dopředu. 

Dnes si koupíme domácí video za 10 000 Kč a za rok bude stát uţ jen kolem třech tisíc, 

protoţe přijde další novinka, která tu stávající předčí. Proto někdy jako spotřebitel také 

zvaţuji, zda se mi vyplatí koupit si drahý telefon s menším fotoaparátem, kdyţ za dva roky 

mohu mít za stejné peníze telefon i s kamerou. Rychlost přenosu inovací a její 

implementace do jiných zemí je bleskurychlá a nezastavitelná. Novinky z Číny a Japonska 

k nám proudí jak prostřednictvím internetových obchodů, tak reklamou, kterou slyšíme 

v televizích a jiných komunikačních médiích. Vynález internetu je velkým pokrokem. Pro 

spotřebitele jsou hlavními přínosy dostupnost výrobků, moţnost porovnání výrobků a 

značek mezi sebou a rychlého nákupu pouze prostřednictvím stisknutí pár kláves. 

Nemusíme chodit do obchodů a ztrácet drahocenný čas jejich obíháním na náměstí, 

nemusíme čerpat svůj benzín na dopravu mezi obchody. Vše zvládneme z pohodlí svého 

domova prostřednictvím internetových vyhledávačů a platbou přes internetové 

bankovnictví. Dokonce ani s dovozem zakoupeného výrobku není problém. Dnes fungují 

firmy jako PPL, které dovezou výrobek přímo do domova a k tomu ve stanovený čas, kdy 

jsme právě doma.  

Technologie a rychlý vědecko - technický pokrok hrají velmi důleţitou roli 

v procesu globalizace, rozšíření technologií do ostatních zemí a v celkovém růstu 

informovanosti společnosti a její interakce. 
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3.1.2 Kulturní aspekt 

Kultura je umělé ţivotní prostředí. V kultuře se rodíme, a proto se jí potřebujeme 

naučit. Je to jakýsi soubor zvyků, pravidel, norem, hodnot, typického chování, který je 

v kaţdé kultuře odlišný. Tato odlišnost slouţí k orientaci jedince ve společnosti. Kultura se 

přenáší z generace na generaci a naši rodiče nás ji učí, stejně tak, jako my ji učíme naše 

děti. Jde jak o náboţenství, vzdělání, tak o rodinné hodnoty, národnost, sociální soudrţnost 

a podobně.  

Spotřebitele můţe jeho kultura ovlivnit i ve spotřebním chování a v reakci na 

nabídky trhu. Pokud známe jiné kultury, můţeme aspoň s určitou pravděpodobností určit i 

jejich chování a reakce. U muslimské populace bychom jen těţko mohli očekávat kladné 

hodnocení reklamy na alkoholické nápoje, stejně jako bychom mohli předpovídat i reakci 

mladých lidí na legalizaci marihuany, pokud dopředu známe statistiky, kolik by se pod 

legalizaci marihuany podepsalo.   

 

V kultuře ovlivňují chování jedinců hlavně následující faktory: 
33

 

 Zvyky: jsou naučené vzorce chování. 

 Hodnoty: úsudek, který orientuje člověka. Odjakţiva je Volvo auto bezpečné, 

McDonald 
34

 je symbolem rychlého občerstvení, Ferrari je auto pro bohaté. 

 Jazyk: je z hlediska marketingu velice důleţitý. Pouţívání kaţdodenních výrazů 

v určité kultuře dokáţe spotřebiteli navodit pocit blízkosti či ztotoţnění se. 

 Komunikace neverbální: drţení a pohyb těla, mimika, gestikulace. 

 Symboly: pomáhají dotvářet obraz výrobku. Jeden symbol můţe být jednou 

kulturou shledán pobuřujícím, zatímco u druhé kultury bude brán jako výraz vtipné 

ironie. Proto je důleţité při vnášení výrobku či sluţeb na mezinárodní trhy dobře 

poznat, na jaký trh vstupujeme. 

 Rituály: Jsou to například svátky v našem kalendáři. Dnes není svátek MDŢ 

povinný projev úcty k ţenám jako za komunismu, ale kdyţ bychom se vrátili o 

padesát let zpět, květinářství na tomto svátku velice prosperovala. Pánové koupili 

ţeně karafiát, ať uţ byl mladý či starý, protoţe slavit Mezinárodní den ţen bylo 
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tehdy takřka vlasteneckou povinností. Naopak Halloween se u nás tehdy neslavil. 

Bylo by tedy hloupé v té době propagovat dýně místo karafiátů. 

 Body image: to jsou představy o těle. V některých kulturách není ostudou váţit 

200kg, protoţe tím člověk dokazuje, ţe je bohatý a má na to se dobře najíst. V jiné 

kultuře by to byl projev toho, ţe se ţena neumí starat o svůj zevnějšek nebo ţe trpí 

psychickou nemocí. Stejně tak hubené ţeny jsou dnes modelky, ale v jiném případě 

jde o anorexii či bulimii. 

 Náboţenství: je významnou částí kultury. Postihuje i spotřební chování. 

S masokombinátem v Pákistánu asi neuspějete, protoţe Islám zakazuje jíst hovězí 

maso.  

 

Stejně jako tyto faktory ovlivňují spotřební chování, ovlivňuje kulturu sociální 

okolí. Rozhodnutí spotřebitele zda koupí či nekoupí, můţe být také jeho zhlédnutí se 

v nějaké známé osobnosti. V dnešním globalizovaném světě není problém vidět přímý 

přenos z vystoupení U2 a oblíbit si značku minerální vody, kterou pije zpěvák o přestávce. 

Někdo nosí NIKE jen proto, ţe jej měl na sobě jeho oblíbený běţec, kdyţ vyhrál svůj první 

maraton.  

Jsou přítomny ale také situační vlivy. „Jsou to všechny faktory, které nevyplývají 

z predispozic spotřebitele a které není možné ani chápat jako podněty vyvolávající určité 

spotřební rozhodování, a přitom jej ovlivňují.“ 
35

 Takovými situačními vlivy můţeme 

chápat místo prodejny, geografické vlivy, sociální okolnosti, časovou okolnost jako je 

sezónnost, příleţitost uţití, důvod nákupu, náklady spotřebitele, předchozí stavy atd. 

 

3.1.3 Politický aspekt 

Ekonomické chování lidí je to, co ovlivňuje ekonomický vývoj země. Stát a 

politika vţdy obhajuje nepopulární opatření tím, ţe jde o zájem společnosti. V některých 

krizových případech musí ale přejít na řešení situací. 

Sama politika by měla být usilováním o všeobecné dobro. Lidé se ve společnosti 

snaţí dosáhnout osobního zdokonalení prostřednictvím této společnosti, v níţ ţijí. Politika 

má za úkol zvládat problémové situace a najít řešení konfliktu přinejmenším v podobě 
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kompromisu. Jelikoţ se týkají ţivotů a ţití osob uvnitř politického systému, jedná se o 

otázky, které jsou všeobecné. S globalizací jiţ neřeší nejvyšší hlava státu pouze problémy 

své země a lidí, kteří ţijí pouze na jeho území. Uţ dávno před prvním pokusem 

integračního procesu zemí bojovali králové o sousední území a o poddané. Tenkrát si moc 

vynucovali vyvoláním strachu o samotnou existenci a přeţití. Můţete cokoli namítnout, ţe 

to bylo barbarské a dnešní svět takový není, ale dle mého názoru se od původních barbarů 

moc nelišíme. Tehdy podpora panovníka znamenala zajištění si ţivota.  

Vykořisťování pro vlastní prospěch vévodů, otroctví. Co to má společného s naší 

společností? Mnohé. Podpora panovníka je dnešním vyjádřením důvěry parlamentu, volby 

a všechno co se točí kolem politického puče. Propaganda se podobá přesvědčování, kdo je 

ten lepší, lidé mají málo informací, ale jsou si jistí, koho volí. A na to jim stačí jeden 

předvolební slib jasné a pohodlné budoucnosti, který se hned po volbách ztratí v dalších 

nesplněných slibech. Tehdejší vynucování strachem se podobá dnešním opatřením vlád, 

které za deset let nebudou mít peníze na vyplácení důchodů. Důchodová reforma je 

důleţitá, říkají nám, a přitom tím říkají, ţe nebudou schopni se o nás postarat tak, jak to 

bylo dřív. A co se týče bojů o území, ta probíhají neustále. Jedna země hrozí druhé 

jadernými zbraněmi a přitom kdyby je pouţily, zahubí polovinu světa. A kde je teď ten 

smysl bytí? Nejlepší z nejhorších variant? Co nám zbývá. Přeţívat neţ zemřeme. Budeme 

pracovat 40 let, abychom v 65 mohli jít do důchodu, kterého se při takovém vytíţení ani 

nedoţijeme. 

S pomocí globalizace se můţeme učit z chyb ostatních států. Jedno opatření, které 

učiní vláda v Americe a stane se opatřením neadekvátním a ohroţujícím ekonomiku, se jiţ 

v dalších vládách nepouţije. Můţeme se například poučit z opatření prezidenta Raegana. 

Hospodářská politika Raeganovy vlády nazvaná Raeganomika byla vyjádřena monetární 

restrikcí, která zprvu stáhla neţádoucí inflaci dolů, ale Raeganovy reformy neměly 

dlouhého trvání a způsobily zvýšení vládního deficitu. To hlavně kvůli růstu výdajů na 

zbrojení a hospodářskou recesí na počátku 80. let. Jen díky globalizovanému světu se o 

tomto opatření mohly dozvědět vlády jiných zemí, které poučeny z předchozích nezdarů, 

pouţily pro sníţení inflace jinou hospodářskou politiku. 
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3.1.4 Ekologický aspekt 

V našem světě existuje spousta různých lidí s různými názory a postoji. Z hlediska 

ekologického jde o lidi, kteří o těchto problémech nevědí, další kteří o nich vědí, ale 

absolutně se o problémy ekologie a environmentalistiky nezajímají, lidé, kteří o této 

problematice vědí a zajímají se o ni, a lidé, které toto téma zcela pohlcuje a stává se z něj 

smysl jejich bytí. Extrémně vyjádřeno, jsou ti první absolutní ignoranti, druzí jsou líní se 

zaobírat čímkoli, co se netýká přímo jich. Pod třetí skupinou si můţeme představit 

domácnosti, které třídí odpad, a pod tou poslední ekologická sdruţení. Kaţdý člověk musí 

patřit alespoň do jedné z těchto skupin a podle toho se také chová i při spotřebě. Někdo si 

koupí na co má chuť bez ohledu na materiál obalu a to, kam poté obal odhodí. Na druhou 

stranu existují lidé, co chtějí ušetřit naše ţivotní prostředí nepřirozených plastikových fólií, 

obalů a nečistot. Ti se dívají, zda je na výrobku napsán nápis: Ekologicky šetrný výrobek, 

obaly jsou recyklovatelné, sklo vratné, a při odhození obalu do popelnice sledují, jakou má 

barvu. 

Ekologické problémy lidstva jako globální oteplování, tání ledovců, skleníkové 

plyny, zemětřesení, vymírání, devastace přírody, odlesňování, změny klimatu, zvětšování 

ozónové díry, ohroţení fauny a flory apod., jsou další změny našeho okolního prostředí, 

které se dají zahrnout do problematiky ekologie. 

 

3.1.5 Sociální aspekt 

Člověk ve společnosti prochází po narození procesem socializace, ve kterém mu 

jsou vštěpovány reakce na okolí, hodnoty, učí se jazyku a chování. Je mu v postatě 

vštěpována kultura zmíněná výše. Ve společnosti jsou daná pravidla chování pro všechny, 

ale kaţdý si je vykládá po svém. Kaţdá lidská bytost je jiná, a proto i při stejném 

prezentování co je dobré a špatné, co se dělat má a co nemá, můţe se kaţdý jedinec chovat 

jinak. To, co je pro někoho důleţité, je pro jiné zanedbatelné. A to také ovlivňuje chování 

člověka jako spotřebitele ve společnosti. Proto někdo potřebuje tento výrobek a někdo jiný. 

Jeden spotřebitel můţe nakupovat v rybářských potřebách, zatímco druhý bude trávit svůj 

volný čas ve fitcentru kaţdý druhý den. Sociální aspekt ovlivňuje preferenci výrobků, čímţ 

ovlivňuje i ekonomiku samotnou, a zároveň ekonomický růst či pokles souvisí se změnami 

v sociálním postavení jedinců. Nerovnost v bohatství, ve spotřebě, ţivotním stylu, 

schopnostech či ve vzdělání. 
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Tab. 3.2 Žebříček hodnot 

Žebříček hodnot v české společnosti     

                       Průměrné pořadí - celkem  

mít stálého partnera  3,01  

mít děti  3,23  

úspěch v zaměstnání  3,38  

vdát se, oţenit se   3,93  

dosáhnout vzdělání  4,24  

věnovat se zálibám  4,75  

Ţít pestře: společensky  5,47  

Zdroj: CVVM, výzkum Naše společnost 2005, šetření 05-04. Vlastní zpracování.  

 

Kompletní tabulku nalezneme v příloze č. 7., z níţ můţeme vyčíst ţebříček hodnot 

v celé české společnosti jak podle průměru muţů a ţen samostatně, tak podle průměrného 

pořadí těchto hodnot celkově.  

Při sledování spotřebního marketingu musíme vědět, jaké podněty zasahují do 

spotřebního rozhodování, co vnímá spotřebitel při výběru, jaký přisuzuje výběru význam a 

jaký z toho všeho vyvodí závěr. Pak musíme podniknout kroky k tomu, aby si vybral právě 

náš produkt, a nakonec v něm tento zájem podpořit a udrţet, aby se z něj stal náš věrný 

zákazník.  

Pro určité zákazníky existují charakteristické rysy, které jej řadí do určité skupiny 

zákazníků s podobnými rysy. Takto můţeme celý trh rozčlenit do skupin zákazníků, kteří 

jsou uvnitř homogenní skupina, a oproti ostatním skupinám je heterogenní. Segmentujeme 

trhy. 

Segmentace je rozdělení spotřebitelů do skupin. Můţeme tak činit několika 

způsoby podle kritérií, které máme k dispozici pro rozčlenění. Můţe jít o segmentaci: 
36

 

 Demografická: věk, pohlaví, velikost rodiny, vzdělání, povolání, příjem. 

 Geografická: území, hustota osídlení, klima, podnebí. 

 Etnografická: národnost, rasa, náboţenství. 

 Fyziografická: tělesné proporce, vlasy, kvalita pleti, kritéria zdravotního 

stavu. 
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 Psychografická: sociální, socialně - psychologické a psychické podmínění 

spotřebního chování - sociální třídy, ţivotní styl, aktivity, názory, osobnost. 

 „Čím více se segmenty svými charakteristikami liší, tím je relativně snadnější a 

jistější jejich výběr, volba způsobu tržního oslovení.“ 
37

 Takto můţeme nejlépe poznat 

našeho zákazníka a zacílit na něj produkty, které mu budou vyrobeny přímo na míru. 

3.2 Nákupní chování 

Na začátku poslední kapitoly v teoretické sekci bakalářské práce je nutno říci, jak 

uţ bylo zmíněno v předchozím textu, ţe náš spotřebitel, vymezen pro tuto bakalářskou 

práci, je spotřebitelem racionálním. Rozhoduje se tedy na základě objektivních faktorů 

(sortiment či konkurenční prostředí) a na základě faktorů subjektivních (zkušenost, 

znalost). 

Taktéţ výsledek rozhodování můţeme sledovat v několika úrovních. 

Z makroekonomického hlediska jsou důleţité faktory příjmy obyvatelstva, ekonomika 

celého národa, diferenciační profil společnosti či koeficienty příjmové elasticity. My se 

však podíváme na chování spotřebitele z hlediska mikroekonomického. K tomu nám 

poslouţí tři roviny zkoumání: národohospodářská, domácností a individuální rovina. 

3.2.1 Národohospodářská rovina 
„Faktory variability volby vládnou rozhodovacími procesy.“ 

38
 Při rozhodování, co 

spotřebitel bude kupovat je velké mnoţství faktorů, které toto rozhodnutí ovlivňují. Jde o 

pocítění nějaké určité potřeby i o to, jak tuto potřebu uspokojit, aţ po změnu preferencí 

uspokojení této potřeby. Pro určení základních potřeb nám slouţí Maslowova pyramida 

potřeb uvedena na obrázku 3.1 níţe (viz Obrázek 3.1). 

Obrázek 3.1 Maslowova pyramida potřeb 

                                           Seberealizace (sebeuspokojení) 

                                    Uznání (sebeúcta, prestiţ) 

                                Společenské potřeby (láska, přátelství) 

                      Potřeba bezpečí a jistoty (ochrana, bezpečí atd.) 

                Fyziologické potřeby (hlad, ţízeň, teplo, vzduch, spánek) 

Zdroj: SCHIFFMAN, L.G.; KANUK, L.L. Nákupní chování. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 633 s. 

ISBN 80-251-0094-4, s. 111. Vlastní zpracování. 
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K monitorování spotřeby obyvatelstva a jejich preferencí slouţí například čárkové 

kódy, kterými jsou prodejci schopni registrovat, kolik bylo prodáno určitých výrobků za 

den či jiný stanovený časový interval. Dalšími takovými metodami měření konjunktury 

zákazníků je Katonovů spotřebitelský index, Nielsonovy testy či burzovní Dow-Jonesův 

index. 
39

 Přímým takovým ukazatelem postojů obyvatel je míra úspor vyjádřená 

v procentech. Pokud roste míra úspor, prosazuje se sklon k úsporám, pokud se míra úspor 

sniţuje, prosazuje se sklon ke spotřebě.  

 

3.2.2 Rovina domácností 
Kaţdý jednotlivec ţije ve společnosti svých nejbliţších. Je to manţelka, 

druh/druţka, děti nebo blízcí či vzdálení příbuzní. Ti všichni kolem nás tvoří naši rodinu a 

společně s námi jsou součástí jedné domácnosti. Domácnost je nejzákladnější jednotka 

společného hospodaření. Tento status je velice důleţitý. Posuzujeme v něm jeho sociální 

strukturu jako sociální skupinu.  

Ta je definována podle jeho vůdce domácnosti, za něţ se povaţuje jiţ od nedávna 

otec, jako hlava rodiny. Ještě před pár desetiletími to byl jen otec a pouze on, kdo pracoval 

a do domácnosti a rodiny přinášel příjem. Manţelky byly obvykle na mateřských 

dovolených a staraly se převáţně o výchovu dětí, rodinou pohodu a vaření jídla. Dnes je 

tomu jinak a to hlavně díky emancipaci ţen, kterou do všech koutů světa roznesla 

globalizace. Tento globalizovaný svět byl přetvořen a ţeny jiţ nejsou pouze v domácnosti. 

Mají za úkol stejné povinnosti jako muţi a mnohdy jsou v rodině samoţivitelkami a 

přebírají tak funkci hlavy rodiny na sebe.  

Pro posouzení sociální skupiny můţeme vyuţít demografického profilu 

domácnosti. Můţe jít o věk, pohlaví, vzdělání a charakter práce hlavy rodiny ať uţ jde o 

muţe či ţenu samoţivitelku. Při struktuře domácností hraje roli také počet členů 

domácnosti, jejich věk, potřeby. Pokud je členů v domácnosti více, tím méně peněz 

z čistého příjmu rodiny je vynakládáno na jednotlivce. Stejně tak pokud jsou v domácnosti 

tělesně postiţení nebo lidé, kteří potřebují pro svůj ţivot speciální pomůcky či individualní 

ţivotní standart, je to mnohdy pro rodinu velkou finanční zátěţí.  

Taktéţ vybavení domácností nám prozradí mnohé o jejich sociálním postavení. 

Vybavení domácností se dělí na skupiny. První skupinou je G- general, kde najdeme 

všechny věci, které jsou pro vedení domácnosti nezbytné. Je to pračka, lednička, postel, 
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kuchyňská linka, sporák, vysavač, televize. Další skupina se nachází pod písmenem H- 

domácnost, kde řadíme kuchyňské roboty, kráječe atd. Skupina A- audio zahrnuje hudební 

nástroje, audio záznamy. Poslední skupinou je W- weekend, kde patří chata, chalupa, 

dovolená u moře atd. 
40

 

Kaţdým dalším krokem se dostáváme aţ k jednotlivci, který tvoří člena 

domácnosti, tvoří člena společnosti, sociální skupiny a člověk, který vytváří nákupní 

chování. 

 

3.2.3 Individuální rovina 

Jednotlivcem se v naší společnosti zabývá několik vědních disciplín. Jde o 

psychologii, na kterou se váţe marketing, jde také o sociologii, na kterou se váţe 

management, a rozhodovací procesy firem pro stimulaci poptávky a změnu nákupního 

chování.  

Kaţdá tato vědní disciplína provádí šetření a výzkumy, které lze vykonat vţdy ze 

dvou základních hledisek. Jde o kvantitativní a kvalitativní analýzu.  

Kvantitativní výzkum je analýza, jejíţ výstup má vysokou reliabilitu a nízkou 

validitu. Znamená to, ţe zkoumaná skutečnost je znovu ověřitelná, otázky jsou uzavřené, 

odpověď je věcně dána. Výsledek je uveden v číselné podobě. Jde o to kolik. Při 

kvantitativním výzkumu sledujeme ukazatele jako například preferenci koupě spotřebitele 

(jak často a kdo nakupuje), frekvenci koupě určité komodity, velikost jednoho nákupu, 

místo koupě, proces při rozhodování o koupi a které značky nakupujeme či popřípadě jaké 

máme preference. Nejdůleţitějším faktorem pro poznání spotřebitelova chování na 

určitých trzích je penetrace. Jde o penetraci značky, produktu, coţ představuje schopnost 

vybavit si značku a její pozitiva k ní vedoucí buď s určitou pomocí, nebo bez ní. Jde o 

proces mapování spotřebitelových preferencí, kde jedním ze základních ukazatelů činnosti 

spotřebitele je právě poznání penetrace. Nejlepší pro subjekt, který chce prodat svůj 

výrobek zákazníkovi, je navyknout spotřebitele na opakovaný nákup, který se stane jeho 

zvyklostí.  

Opakem kvantitativního výzkumu je výzkum kvalitativní. Ten disponuje nízkou 

reliabilitou a vysokou validitou. Zkoumá postoje, přání, hodnoty, zvyklosti. Pracuje s větší 

nejistotou, s psychologickou interpretací jevů zabývajících se motivací, přijetím a 
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zpracováním informací (reklamy), procesem vnímání produktu, emocemi spotřebitele a 

jeho rozhodnutím. Otázky jsou otevřené i uzavřené, odpovědi jsou však váhavé či 

zdráhavé. Respondent se bojí špatné odpovědi. Vybíráme si menší soubor respondentů, 

kteří jsou vybírání z cílového segmentu.  

 

U tohoto výzkum vybíráme respondenty dvěma způsoby: náhodným výběrem 

(vybereme například obec, z ní náhodně ulice, z nich náhodně čísla domů a jména 

respondentů) nebo jde o výběr kvótní (podle znaků - například pohlaví, věk. Musí 

odpovídat průměrné populaci.). Tomu odpovídají 2 techniky:  

 Individuální interview: miniinterview (30 min), semistrukturované 

interview (45-90 min) či hloubková explorace (nejnáročnější). 

 Skupinová diskuse (focus group): analyzuje, jak se informace vyvíjí 

v sociálním prostředí, jak na ni působí interpersonální komunikace. 

Standardní (6-8 osob), minigroup (4-5osob), extenzivní (nejmenší). 
41

 

 

Samozřejmě existují i další moţnosti jak zkoumat spotřebitele. Můţe jít o techniku 

výzkumu ad hoc, která definuje konkrétní problém pro konkrétní výzkum. Další technikou 

můţe být kongitudiální - coţ znamená, ţe je určitá skupina, jednotka, od které se získávají 

po delší dobu informace a to pravidelně a na podobný problém. Či omnibus, vícetématické 

okruhy. Analýza Means-end říká: Já (subjekt), bych rád (motivace) za těchto podmínek 

(podnět) toto učinil (cíl). Subjektem se myslí respondent, motivací analýza postojů, 

podnětem analýza motivace a okolí, a cílem se myslí koupě předmětu. 
42

 

Nejpouţívanější technikou je technika PP (pencil – paper), coţ je podoba dotazníku 

na vyplnění, který je východiskem pro další diskusi. Nemůţe u něj dojít k ovlivnění 

ostatními lidmi. 

 

3.3 Spotřebitel a podněty jeho chování 

Teorie chování spotřebitele navazuje na teorii chování tj. behaviorální teorii.  

Zakladatel behaviorismu byl John B. Watson, který prohlásil, ţe z jakéhokoli zdravého 

novorozence vychová podle zadání jakoukoli osobnost bez ohledu na jeho rodiče, sklony či 
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schopnosti. Watson prezentoval vývoj člověka jako permanentní podmiňování a projevy 

těchto podmínění, jako sledy podnět - reakce. 
43

 

 

U motivačních struktur se u spotřebitele zkoumají hlavně jeho: 
44

 

 postoje: způsob odpovědi na určitou skupinu podnětů 

 hodnoty: cíle, kterými se jedinec učí od společnosti - hodnotový systém  

 mínění: sděluje společenské normy, napomáhá spotřební konformitě 

 zájmy: motivy významné pro spotřebu. Zájem doprovází opakovanou 

aktivitu. 

 ideály: vztahují se k širší skupině situací i lidí. Jsou cílem, ke kterému 

směřujeme. Pouţíváme je pro hodnocení.  

 spotřební zvyklosti: naučené sety chování, které zjednodušují aktivity 

spotřebitele 

 image: symbolický obraz výrobku ve vědomí spotřebitele, na nějţ se 

podílejí sociální faktory  

 

Při rozhodnutí spotřebitele o koupi produktu prochází pěti fázemi (step to step): 

1. Premedikace: jsou to informace, které získáme o produktu, zkušenost 

zákazníka, komunikace s personálem, znalosti produktu z reklam či vlastním 

studiem atd. 

2. Kupní impuls: je podnět, který nás přiměje ke koupi. 

3. Way: je kontakt s informacemi, s reklamou. 

4. Shelf: je proces konaný v prodejně, kdy zákazník porovná konkrétní produkt 

s cílem, který by měl splňovat. 

5. Finální rozhodnutí: spojeno s rizikem, zda koupě přinese očekávaný efekt. 

 

Zákazník se dívá především na cenu a poměřuje hodnoty cena/výkon tzn. 

cena/kvalita. Tuto cenu ovlivňují tři základní atributy. 
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1. Základní východiska pro nabídku: 5C 

Cost (náklady: pořizovací náklady + rizika + ekonomický vývoj + hranice zisku 

+ uvedení na trh), competence (k čemu je vhodný = cíl, funkce, situace), 

comparability (srovnatelnost), competition (cenová strategie konkurence), 

communication (jak komunikovat svými znaky). 

2. Faktory ovlivňující chování spotřebitele: ESTAC 

E Elasticita (cenová pruţnost), vyjadřuje jaká je závislost rozhodnutí na ceně. Je 

vyjádřena jako:  

E = (dD/D) / (dP/P) 

            d...…...změna 

            D…….poptávka 

            P… ….cena                                                                                         

S Substituční efekt (zastupitelnost produktu) a komplementarita (doplňující část). 

T trashhold, jsou cenové prahy. Buď je cena nepřijatelná (vysoká, nepřijatelná 

hranice), nebo je aţ moc nízká (spodní hranice) a to nás odrazuje od nákupu. Zde se 

řadí i cena Tomáše Bati- tzv. Baťovy prahy: jsou cenovou politikou Bati (99 Kč). 

Dalším takovým příkladem je Guttenbergův efekt, kdy cena výprodeje je u dané 

komodity normální, ale nadměrné sníţení ceny zvýší poptávku.  

A ambivalence ceny je taková cena produktů, u nichţ je široká škála podobných 

výrobků různých značek. Zákazník se orientuje podle určitých znaků jako je 

kupříkladu značka, design či cena. 

C carry-over effect coţ je dynamické doznívání cenové změny. 

3. Marketingové cíle a koncepce 

Uveďme si pár příkladů, jak lze ovlivnit chování spotřebitele. Při předplatném tisku 

The Exonomist pouţila redakce následující placení. Při staţení internetové verze bylo 

předplatné 59 USD, při tištěné 125 USD a při verzi tištěné i internetové taktéţ 125 USD. 

Logicky druhou moţnost kaţdý vyloučí, protoţe platit 125 USD jen za tištěnou verzi to si 

radši vyberu za stejné peníze třetí moţnost tištěnou verzi + internetovou verzi. Tím donutí 

zákazníky, aby si vybrali třetí moţnost, která je zároveň nejdraţší. Kdyby ve výběru druhá 

moţnost nebyla, pravděpodobně si zákazníci vyberou moţnost první. 
45
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Takový příklad lze aplikovat i na management a marketing. Pokud uvádíme nový 

výrobek na trh, který nelze s ţádným podobným výrobkem porovnat, uvedeme s ním 

zároveň na trh podobný výrobek, který bude draţší neţ výrobek původní. Lidé tyto dva 

výrobky porovnají a zakoupí si náš původní levnější výrobek, který jsme chtěli prodat.  

Dan Ariely ve své knize: Jak drahé je zdarma 
46

 popisuje, co slovo ZDARMA pro 

nás znamená. Říká, ţe cenovka zdarma, nás nutí vzít si i to, co vlastně nechceme. Slovo 

zdarma v nás vzbuzuje pocit, ţe nás to nic nestojí, nepřináší nám to ţádnou újmu, ţádnou 

ztrátu. Spousta situací na nás působí tak, ţe se chováme iracionálně. Naše rozhodování o 

majetku doprovází tři velké omyly vycházející z lidské podstaty: více se soustřeďujeme na 

to, co můţeme ztratit neţ na to, co můţeme získat; zamilujeme se do věcí, které vlastníme; 

a nakonec si myslíme, ţe všichni přistupují k předmětu našeho zájmu stejně, ač nemají 

naše melancholické vzpomínky a v té ojeté škodovce nevidí tu krásu letních výletů, ale jen 

kousek starého plechu.  

Klasická ekonomie předpokládá racionální chování spotřebitelů, ač víme, ţe je 

iracionální avšak předvídatelné. K tomu, aby bylo dosaţeno úspěchů, potřebujeme řídit 

vztahy se zákazníky. Tomuto procesu se říká: aktivní CRM (consumer relationship 

management – řízení vztahů se zákazníky). Definuje takzvaných 9 E, které jsou 

nejznamenitějším kapitálem společnosti: etika, estetika, emoce, epika, energie, edukace 

(vzdělání), entuziasmus, ekonomika, efektivita. „Pokud se zákazníkovi vaše řešení nelíbí, 

pak nebyl vystižen jeho problém.“ 
47

 „Společnost nadbytku a dostupnost výrobků 

způsobila, že zákazníci chtějí více moci než dříve k tomu, aby se mohli rozhodnout.“ 
48

 

 

3.4 Spotřebitelovo vnímání 
Vnímání je „proces, při kterém jedinec vybírá, organizuje a interpretuje podněty do 

smysluplného a spojitého obrazu světa.“ 
49

 To, jak člověk chápe určitý podnět, závisí do 

značné míry na jeho očekávání a nabytých zkušenostech. Na jeho rozhodování a jeho 

vnímání působí řada faktorů, které jej mohou ovlivnit. Jde jak o fyzický vzhled předmětu, 

tak o jeho vlastnosti, první dojem z něj či hodnocení objektu subjektem. Samozřejmě při 

marketingu a merchandisingu se snaţí výrobci a prodejci působit na vjemy spotřebitele 
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pozitivním dojmem. Zdůrazňují výhody předmětu a jeho vlastnosti, jeţ odlišují značku od 

konkurence, podporují zájem spotřebitele a hlavně vytváří v mysli spotřebitele obraz, který 

odpovídá jeho potřebám. 

Pokud chceme uspět při zavedení nového výrobku na trh, musíme respektovat 

obyvatelstvo, kterému produkt budeme nabízet. Jde jak o jeho zvyklosti, náboţenství, 

vyznání, zvyky, postoje. A těm se musíme přizpůsobit. Chybu udělala například firma 

Ben- Gay, která chtěla na trh uvést Aspirin. Firma se předtím věnovala výhradně produkci 

koţních mastí. Spotřebitel si nedokázal přivyknout na nový produkt, který je k orálnímu 

pouţití, protoţe si spojovali tuto firmu s mastí, která je pouze k zevnímu pouţití. 
50

 

Tento příklad nám ukazuje, ţe spotřebitel je jen člověk a jako takový je ve 

společnosti ovlivněn svou rodinou, společenskou skupinou, sociálním a kulturním 

prostředím a v neposlední řadě také globalizací společnosti. V tomto kontextu je velice 

důleţitá komunikace mezi zákazníkem jakoţto příjemcem zprávy a prodejcem jakoţto 

odesílatelem zprávy. Zpráva předává spotřebiteli informace jak o výrobku (letáky), tak o 

ceně či samotném místě prodeje. Tyto informace se ke konečnému spotřebiteli dostávají 

přes různé kanály. Mohou to být tištěná média, rozhlas, televize, či osobní kontakt 

prostřednictvím obchodníka přímo v prodejně. Komunikát musí vědět, jakou informaci 

chce předat, komu je určena a proč ji chce předat. K tomu musí znát cílové vlastnosti 

obecenstva, kterému je sdělení určeno, jak uvádí obrázek 3.2 níţe (viz Obrázek 3.2). 

 

Obrázek 3.2 Spotřebitel nakupuje 

                             

                           Osobní dispozice 

            

           Chtění               cíle                 přání 

 

                        Dispozice pro nákup 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2004, 284 s. ISBN 80-247-0393-9. Vlastní zpracování. 
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 Na spotřební chování byla aplikována řada modelů. Jedním i z nich je model 

spotřebního chování (Howard, Sheth, 1968), který obsahuje 4 části: 

 Procesy učení spotřebitele (interní proměnné jako motivace či očekávání). 

 Podněcovací stimuly (vychází z kvality, ceny a dostupnosti). 

 Vnější faktory (příslušnost k sociální třídě, rodina, finanční situace apod.). 

 Stupňovitý proces (pozornost, kupní úmysly). 

Ukazatel spotřebního chování zaloţen na postojích a názorech spotřebitele je Index 

cítění spotřebitele v různých podobách jako TTS (Test trţní situace). Ten je stále vyuţíván 

Výzkumným ústavem obchodu, který se roku 1993 přejmenoval na společnost Ecoma. 

V současné době provádí obdobný výzkum v České republice společnost STEM/MARK, 

od září roku 2007, na reprezentativním vzorku u obyvatel starších 15 let.  

Na monitorování spotřebitelského klimatu je zaměřena studie GfK nazvaná 

Spotřebitelský barometr, na jehoţ základě byl zkonstruován CCI index (Index 

spotřebitelské důvěry). 

Kaţdý spotřebitel jako jednotlivce lze zařadit do určité kategorie podle typologie 

jeho chování. Obecně lze toto chování vyjádřit pomocí modelu nákupního chování na 

obrázku 3.3 (viz Obrázek 3.3). 

Obrázek 3.3 Základní model nákupního chování 

 

                             Vstup do prodejny 

                            

                            Orientace v prodejně 

 

Působení nabídky                                Aktivní hledání zboţí 

 

                               Proces rozhodování 

                                      

                                       Volba 

 

                                       Nákup 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2004, 284 s. ISBN 80-247-0393-9. Vlastní zpracování. 
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Další faktory, které ovlivňují nákupní chování, jsou místo prodeje a nákupní 

podmínky. Neméně důleţitá je i péče o design prostředí, výběr barev, hudby, osvětlení a 

přehledné řešení prodejního prostoru. Bylo dokázáno, ţe pomalejší hudba v prodejně 

podněcuje nakupující tím, ţe se také pomaleji pohybují po prodejním prostoru. Také můţe 

ovlivnit to, co si zákazník zakoupí. Člověk si automaticky spojuje dohromady to, co k sobě 

patří. Pokud slyšíme modernější hudbu, budeme kupovat produktu populárnější, 

modernější a levnější. Pokud uslyšíme klasickou hudbu, koupíme si místo levného vína 

víno draţší.  

Dále se budeme zabývat jednotlivými faktory, se kterými se spotřebitel při koupi 

setkává. 

Spotřebitel a produkt 

Image je „psychický otisk reality subjektu přepracovaného do formy dojmu, přijetí 

určitého soudu bez náležité argumentace.“ 
51

 Míru přijetí produktu spotřebitelem můţeme 

zjistit paralelním srovnávacím testem, který hodnotí několik výrobků dle stejných kritérií. 

Můţeme také pouţít test srovnávací, který výrobky předkládá k hodnocení postupně, nebo 

výrobky skupinově porovnat. Při těchto testech pouţíváme kritéria značky, variant 

výrobků, vybraných vlastností výrobků či barev, materiálu apod.  

 

Spotřebitel a značka 

Stručně řečeno, musíme pro pochopení vztahu spotřebitele a značky dodrţet tento 

postup: analyzovat situaci, identifikovat cílové skupiny, určit cíle, vytvořit značku, řídit 

pozici značky a hodnotit její úspěšnost.  

Brand management, v jehoţ kompetenci je řízení značky, musí zákazníky 

konfrontovat se značkou, musí dostat značku do jeho podvědomí, vytvořit k ní loajalitu, 

zákazník se s ní musí dále identifikovat a akceptovat její hodnoty a v neposlední řadě ji 

reprezentovat. „Součástí řízení značky je to, jak zákazníci značku vnímají a jak její znalost 

ovlivňuje jejich vztah a chování k ní.“ 
52

 

Nejefektivnější je posilování věrnosti a loajality ke značce čehoţ dosáhneme 

nejlépe opakovanými nákupy zákazníka. Klíčové fáze formující vztah spotřebitele ke 

značce názorně uvedeme v pyramidě vztahů na obrázku 3.4 (viz Obrázek 3.4).  

                                                             
51

 VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 2004, s. 121. 
52

 VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 2004, s. 139. 
 



36 
 

Obrázek 3.4 Pyramida vztahů spotřebitele ke značce 

                       

                       Bonding 

                     Advantage 

                    Performance 

                    Relevance 

                      Presence 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 284 s. ISBN 80-247-0393-9. 

 

Spotřebitel a obal 

Co se týče obalu, ten musí splňovat poţadavky státem daných norem. Má funkci 

výrobek chránit a svým zevnějškem musí být také funkční v atraktivnosti a přitáhnutí 

spotřebitelova oka k danému výrobku. Atraktivnost obalu ovlivňuje jeho materiál, tvar, 

barvy, etiketa a moţnost dalšího vyuţití jako například recyklovatelnost obalu. Informace 

uvedené na obalu se také řídí zákonem. Roku 2008 byl novelizován zákon č. 634/1992 Sb. 

o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. Nově byly vytyčeny klamavé a 

agresivní obchodní praktiky. Tato novela vymezuje jejich základní znaky. Jejich výčet 

nalezneme v příloze č. 8. 

 

Spotřebitel a cena 

Z trţního hlediska je cena určována poměrem kvalita a cena. Cena v ţivotním cyklu 

výrobku má tvar znázorněný v grafu 3.1 (viz Graf 3.1). 

 

Graf 3.1 Cena v životním cyklu výrobku 

 Kč 

 

 

 

                                                                                                     Čas 

                                                                                                                                                                                            
                           Zavádění               Růst                 Zralost               Pokles           

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1.vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2004, 284 s. ISBN 80-247-0393-9. Vlastní zpracování. 
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Pokud je cena příliš vysoká, je pro spotřebitele neatraktivní. Pokud je cena příliš 

nízká, vyvolává ve spotřebiteli absenci kvality a raději přejde k přiměřeně draţšímu 

výrobku. To, jaká cena je přiměřená, ovlivňuje nabídka. Kdyţ pivo stálo před pár 

desetiletími 5 korun, bylo to akceptovatelné a víc by za něj v té době spotřebitelé nebyli 

ochotni zaplatit. Dnes by pivo za 5 korun nebylo akceptováno, protoţe cena je stanovena 

kolem 24 korun. Samozřejmě musíme brát v potaz také místo, kde tento výrobek 

nakupujeme. Cena bude rozdílná v hospůdce na vesnice nebo na diskotéce ve velkoměstě.  

 

Cenová citlivost spotřebitele je dána třemi základními poznatky: 

 Existence cenových prahů. 

 Teorie rozumné ceny (představa spotřebitele o částce, kterou je ochoten zaplatit). 

 Cena jako ukazatel kvality. 

„Test cenové citlivosti podává důležité informace o rozložení psychologických prahů a 

stanovuje optimální cenový bod nebo optimální cenové rozpětí, což je znalost pro cenovou 

strategii nezbytná.“ 
53

 

 

Spotřebitele můţeme dle jejich chování dělit do určitých skupin uvedených 

v publikaci Vysekalové (2004), Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. Podle 

Gretze a Drozdecka (1992) se dělí spotřebitel takto: 

 Sociabilní: přátelský, laskavý, rychle se nadchne, snadno se dá ovlivnit. 

 Byrokratický: konzervativní, nerozhodný, chce čas na rozmyšlenou. 

 Diktátorský: má vţdy pravdu, egocentrický, rozhodný, riskuje. 

 Výkonný: nezávislý, samostatný, důrazný, vřelý, klidný, otevřený. 

Typy nakupujících v Čechách podle společnosti Incoma Research a GfK Praha 

můţeme dělit na ty, co jsou: ovlivnění (emotivně se rozhodují, jsou ovlivnitelní reklamou a 

vzhledem výrobku), nároční (kladou poţadavky na kvalitu, modernost a vybavenost 

výrobku), mobilní pragmatici (sledují optimální poměr cena/kvalita a jsou to nejčastěji lidé 

ve věku 30-50 let), opatrní konzervativci, kteří nedůvěřují reklamě, orientují se dle 

zkušeností, dále pak to jsou spotřebitelé šetřiví (sledují minimální výdaje, kupují jen to, co 

potřebují a orientují se dle ceny), loajální hospodyňky (cení si příjemný personál, sociální 

stránka nákupu, přednost menších prodejen v místě bydliště, zejména na vesnicích) a 

                                                             
53

 VYSEKALOVÁ, J.: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 2004, s. 208. 
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nakonec nenároční flegmatici, kteří nemají nároky na prodejnu ani na cenu, nakupují 

blízko bydliště.  

Toto chování určují typy postojů spotřebitele, které Vysekalová člení takto: 

 Milující: jsou ti, kteří mají dostatek peněz, jsou úspěšní, realizátoři. 

 Opatrní: mají rádi reklamu, ale znají její nedostatky. 

 Odmítající: konzervativci často vyššího věku. 

 Vlaţní: neřídí se emotivně, k reklamě jsou imunní.  

Dále můţeme dělit spotřebitele například na velkorysého, hospodárného, 

marnivého, šetrného, shánějícího, lhostejného. Takto jej dělí i autorka Vysekalová ve své 

 publikaci Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují, (2004).  

 

Znakem globalizace v dnešní době je vysoký nárůst nároků na kvalitu prodávaných 

výrobků ať uţ se jedná o zvýšení nároků na kvalitu oblečení, techniky, potravin, léků, 

drogistického zboţí nebo přímo kosmetiky pro malé děti. „Průzkumy provedené v různých 

evropských zemích společnosti Beiersdorf v rámci programu Nivea Baby ukázaly, že 

pokožka jejich dětí je citlivá a suchá či velmi suchá. Většina těchto žen se s tímto 

problémem obrátilo dokonce na lékaře. Program Nivea Baby společnosti Beiersdorf proto 

ve spolupráci s dermatology a pediatry vyvinul Baby Nutri Sensitive- produktovou řadu 

s obsahem omega- 6 mastných kyselin pro prevenci a optimální péči o suchou a citlivou 

dětskou pokožku.“ 
54

 Jak se dočteme z článku v příloze 9 (viz příloha č. 9).  

Spotřebitelé jsou podle mezinárodní výzkumné agentury Mintel po krizi znovu 

připraveni zaujmout pozice k novému startu. Spotřebitel roku 2010 se jiţ stačil 

vzpamatovat z celosvětové krize, která k nám dorazila v roce 2009. Ředitel této společnosti 

má úvodní slovo v článku zveřejněném v časopise Moderní obchod (2010) a říká: 

„Zatímco v roce 2009 hrály obavy a strach významnou roli při vytváření spotřebitelského 

chování, v roce 2010 budeme svědky návratu důvěry a opatření pro překonání překážek, 

které museli v předcházejícím období spotřebitelé řešit. Rovnováha a vyváženost se stávají 

novým heslem dne. Protože spotřebitelé zjišťují, že jsou opět schopni utrácet, jedním 

z charakteristických prvků tohoto roku budou vyvážené výdaje a spotřeba.“ 
55

 Celý tento 

zajímavý článek je doloţen v příloze č. 10 (viz příloha č. 10). 

                                                             
54

 PROCHÁZKOVÁ S.:Moderní obchod: Nároky na kvalitu rostou, 2010, s. 34. 
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 Moderní obchod: Globální spotřebitelské trendy 2010, s. 47. 
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Taktéţ v článku Spotřebitel pod lupou, který byl zveřejněn v roce 2008 v časopise 

Moderní obchod, nalezneme prvky dnešního spotřebitele. Program Francouzského institutu 

merchandisingu (IFM) má za svůj hlavní cíl budování oboustranně výhodných vztahů a 

nových forem spolupráce mezi zástupci maloobchodu a dodavateli značkových výrobků. 

„IFM díky svým aktivitám funguje jako centrum výměny informací o současném a 

budoucím evropském maloobchodním trhu. Mezi hlavními body konferenčního programu 

nechyběla charakteristika současného spotřebitele.“ 
56

 

„Dnešní spotřebitel klade velký důraz na zdraví a vše, co souvisí se zdravým 

životním stylem, pro něho nabývá na důležitosti. Významnými hodnotami je pro 

spotřebitele nejen zdraví, ale také potěšení. Má vysoké nároky: chce produkty zdravé, 

dobré kvality a s dalšími benefity, ale současně za dobrou cenu.“ 
57

 V článku se dále 

hovoří o spotřebiteli, který poţaduje po značkových výrobcích, aby mu pomohly ušetřit 

(viz příloha č. 11). 

Mluvíme stále o tom, co spotřebitelé poţadují, jaké jsou jejich rozhodovací procesy 

a co jim předchází. Jiţ v začátcích této práce jsme řekli, ţe se zabýváme spotřebitelem jako 

člověkem, který reaguje a rozhoduje se racionálně. Tento fakt můţeme doloţit i článkem, 

který má ve svém titulku: Stále viac zorientovaný spotrebiťeľ. 
58

 nacházející se v příloze 12 

(viz příloha č. 12). Článek se zmiňuje o klasickém spotřebiteli na slovenském trhu, který 

má čím dál tím více informací k tomu, aby jeho rozhodnutí bylo efektivní.  

Je nám také známo, ţe spotřebitel nerad experimentuje. Je navyklý na svůj způsob 

spotřeby a narušení tohoto zvyku je v rozporu s jeho myšlením. Pokud si jiţ jednou 

navykne pravidelně odebírat noviny MF Dnes jako předplatné, jen těţko jej donutíte přejít 

na jiné tištěné periodikum, i kdyţ mu nabídnete lepší cenu.  

Spotřebitel v dnešním čase a na místě, kterému říkáme globalizovaný svět, se jen 

těţko můţe ubránit bombardování reklam, nabízení pouličního prodeje, slevových akcí či 

různých jiných prodejních manipulačních technik. Je však natolik dost obeznámen s těmito 

praktikami, ţe si s nimi dokáţe poradit a dokáţe reálně vyhodnotit situaci a na ni reagovat 

svým rozhodnutím.  

 

                                                             
56

 KROFIÁNOVÁ D.:Moderní obchod: Spotřebitel pod lupou, 1/2008, s. 46-47. 
57

 KROFIÁNOVÁ D.:Moderní obchod: Spotřebitel pod lupou, 1/2008, s. 46-47. 
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            Editorial 

 

 

Milé čtenářky a čtenáři, 

Kdyţ jsem se nedávno podívala 

v onu ranní hodinu na vstávání kolem páté 

ráno do zrcadla, přepadla mě myšlenka, kde 

se ta krása ţen vlastně bere. Bez přípravků na 

vyčištění pleti, make-upu, pudru, řasenky, 

odličovače a krému na noc i den, by ţena 

nikdy nevypadala tak, jak vypadá. Myšlenka 

se mi zavrtala v hlavě a cestou do práce jsem 

se dívala kolem sebe, co bych mohla jen 

z pouhého pohledu vypozorovat.  V autobusu 

byli lidé, kteří taktéţ směřovali do práce, ale 

něco mi na tom přišlo aţ příliš jiné. Pán, co 

seděl přede mnou, se neustále díval z okna a 

jeho hlava se otáčela stejně rychle napravo a 

nalevo jako ta ubíhající silnice. Za mnou si 

někdo šeptal stále dokola větu: „Ano, jedeme 

tam. To víš, ţe jo.“ Kdyţ jsem se takto 

zaposlouchala do jednotlivých rozhovorů, 

začala jsem si připadat jako Alenka v říši 

hrůzy. Co se to jen s těmi lidmi děje? Moţná 

jsem narazila zrovna na autobus plný divných 

lidí, a moţná mi tím taky něco mělo dojít.  

Nemoci se šíří z jiných zemí větrem, 

nedávná katastrofa jaderného reaktoru 

Fukušima a děsivé zemětřesení 

 

 

způsobily vychýlení zemské osy, 

radioaktivitou zasaţenou přírodu, růst cen 

ropy, zdraţení benzínu, nedostatek 

náhradních dílů pro japonská auta, znečištění 

oceánu.  

Na druhou stranu jsou tu i produkty 

společnosti, které lidem pomáhají. Jsou to 

léky na nemoci, očkování, ale také citrusové 

ovoce, které bychom nikdo v České republice 

neznali, kdyby svět nebyl jedním velkým 

místem postiţeným globalizací. Je více 

pozitiv nebo negativ, které nám svět s 

globalizací přináší? Jak reagují spotřebitelé a 

jak na to reagují jejich zaţité návyky, kdyţ 

jim je změníte? Jak se chová spotřebitel 

v dnešním světě? 

Sami dobře víme, ţe jsme se ocitli na 

začátku 21. století a okolní vlivy, ať uţ jde o 

politiku, hospodářství, ekonomii či finanční 

sféru, nás orientují určitým směrem. Proto 

jsme se s celou naší redakcí rozhodli 

seznámit vás s fenoménem globalizace, který 

je jedním z nich.  

 

Gabriela Honková 

Vedoucí redakce 
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Článek 

Co je to globalizace a proč je tak 

diskutovaným tématem? Ovlivňuje 

jedince nebo společnost a co bychom o ní 

měli vědět? To jsou časté otázky mladých 

začínajících ekonomů, kteří studují nebo 

se z vlastního zájmu o tento problém 

zajímají. 

Pokud bychom měli někomu 

vysvětlit, co to globalizace znamená, 

začali bychom asi vysvětlením 

samotného pojmu. Na jeho definici 

neexistuje ţádný mustr, ţádné pravidlo a 

kaţdý občan můţe tento pojem chápat 

jinak. Někdo jej povaţuje za pozitivní 

jev, někdo za negativní, a většina lidí na 

toto téma ani nemá ucelený názor. 

Globalizace je prorůstání 

ekonomik, zkracování vzdáleností, 

potírání hranic mezi státy. Je to jev, který 

ovlivňuje celé společnosti, národy a státy 

tím, ţe působí v interakci na tyto útvary. 

„Akce vyvolá reakci“ jak říkají 

Newtonovy pohybové zákony. Otázkou 

však zůstává, jak velká tato reakce bude. 

Následky globalizace lze jen těţko 

předvídat, protoţe ovlivňuje v návaznosti 

na sebe všechny části lidské společnosti. 

Její negativa můţeme spatřovat v růstu 

závislosti jednotlivých národních 

ekonomik na druhých, v nerovnoměrnosti  

 

jejího efektu. Globalizace má však i svá 

pozitiva. Podle Ing. Kovářové, která je 

akademickým pracovníkem na VŠB - 

Technická Universita Ostrava, jsou jimi 

tato: „Z pohledu světové ekonomiky 

jednoznačně růst světové výroby - dělba 

práce, specializace, propojení národních 

ekonomik, růst dříve rozvojových a 

zaostalých regionů (zejména Asie). 

Z pohledu společnosti - větší informační 

propojenost světa, vzájemné obohacování 

jednotlivých národů a kultur atd.“  

 

 

Studentka inţenýrského oboru 

Účetnictví a daně vidí v globalizaci 

problém v napodobování jiných národů: 

„Jako hlavní negativum bych viděla 

ztrátu jedinečnosti a přizpůsobování se 

většině. Dobrou ukázkou je toho samotná 

Česká republika, kde jsme se prvně 

přizpůsobovali Rusku a teď se snažíme 

vyrovnat USA.“ 

 

 

Redaktorka Ekofinu Gabriela Honková 

 

Jak působí globalizace na spotřební chování občanů? 
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Fejeton 

Co s ní? 

Jistě se ptáte s kým? Jedno vám 

teda povím. Více to je to globalizace? Ţe 

ne? Nic si z toho nedělejte, ani vědci se 

ještě nedohodli na oficiálním termínu. 

Kdyţ se dneska podívám z okna, 

vidím valící se dým z komínů okolních 

domů, auta, jeţ jezdí na benzín, lidi, kteří 

pobíhají ve značkových hadrech, které 

šijí někde v zajateckých táborech. A tak 

mi na mysl vběhne: „Není radno si 

zahrávat s přírodou.“ říkal kdysi můj 

praděda, ještě neţ si ho milostpán vzal 

k sobě nahoru. Přísloví se povětšinou 

zakládají na pravdě, ačkoli ta pravda 

nesouhlasí s realitou. Kdybychom tolik 

do přírody nekopali, neházeli jí klacky 

naší produkční společnosti pod nohy, 

moţná bychom se doţili i jiných časů neţ 

těch, které právě nastaly.  

Produkční společnost vytvořila 

nemyslící panáky, kteří jen slepě šlapou 

v předem daných uličkách, a jiná neţ 

nabízená odbočka není moţná. 

Společnost vyprodukovala zbraně 

ničivých rozměrů, zmutovala dosud 

známé viry, předloţila svým občanům 

pouze teze, co je ţivot, ale v ţivot je 

neuvedla.  

Kdyţ jsem začala chodit do školy, 

říkávali mi, jak je důleţité se učit, abych 

pak našla lepší práci. Vystudovala jsem 

střední školu, odchodila vysokou, a byla  

 

podle jejich slov, připravena zahájit svůj 

vstup na pole reality a samostatného 

ţivota. Při první nabídce práce jsem si 

byla jistá, ţe místo je moje. Poţadovali 

anglický jazyk a to s mým ročním 

pobytem v Anglii nebyl ţádný problém. 

Oděvní firma, která chtěla vyučení 

v oboru, a já měla dokonce maturitu. Ale 

ani blízkost mého domova s místem 

výkonu budoucí práce nepomohla 

k mému přijetí. „Tlačenka“, jak se dnes 

říká těm, co mají dopředu místo jisté.  

I toto je produktem globalizované 

společnosti, která nedbá na jednotlivce. 

Spravuje pouze zájmy velkých 

zorganizovaných skupin nebo útvarů, 

které si myslí, ţe v ţivotě něco změní. 

Změní moţná myšlení společnosti, ale 

nikdy nezmění její stav, dokud tam 

nahoře budou vládnout jednotlivci, 

kterým nejde o blaho společnosti a 

národu, ale pouze o naplněné soukromé 

peněţenky, a plná palba výbavy BMW 

manţelčina auta.  

A tak kdyţ se znovu podívám ven 

na ty valící se masy dýmu z okolních 

domů, na ta auta, která jezdí na benzín a 

na ty lidi oblečené ve značkových 

hadrech, které dělají někde v zajateckých 

táborech, vběhne mi na mysl myšlenka:  

„Co s ní?“  

                         Gabriela Honková 
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Rozhovor 

Na téma globalizace a jejího vlivu 

na spotřební chování jsme se dotázali 

Prof. Kellera, který je v tomto oboru a 

v praxi skutečným odborníkem. 

  

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc. 

Obor jeho činnosti je především: 

dějiny sociologie, sociologická teorie s 

důrazem na relevantní aspekty sociální 

práce, společenské souvislosti 

ekologických problémů, sociologie 

organizace. Vyučuje na fakultě sociálních 

studií na Ostravské Universitě. Jeho 

odborná činnost vyprodukovala na 92 

knih, z nichţ pro nás jsou velice zajímavé 

například knihy: V pavučině globalizace, 

Rizika globalizace, Nedomyšlená 

společnost, Proces globalizace, sociálno 

a ekologie, Globalizace- mýtus a realita. 

Vzhledem k jeho zkušenostem, bohaté 

vědecké praxi a odbornosti jeho vzdělání, 

je právě Prof. Keller tím pravým 

člověkem, který je schopen adekvátně 

zodpovědět naše dotazy.  

„Globalizace bude završena 

krachem světového ekonomického 

sytému a zoufalým nedostatkem 

zdrojů.“ 

 

1. Jaký je, dle vašeho názoru, 

rozdíl mezi pojmy globalizace a 

ekonomická globalizace? 

Pojem globalizace je širší, ale také 

mnohem mlhavější neţ pojem 

ekonomická globalizace. Ekonomickou 

globalizaci povaţuji za hlavního tahouna 

veškeré globalizace. Jádrem ekonomické 

globalizace je globalizace financí. Další 

její podstatnou součástí je existence 

nadnárodních firem. Jak ve světě financí, 

tak nadnárodních firem přestávají hrát 

roli hranice národních států. Ekonomické 

procesy přestávají tyto hranice 

respektovat, zatímco politika zůstává do 

těchto hranic uzavřena. Všechny ostatní 

prvky, které bývají povaţovány za 

součást globalizace (stýkání kultur, 

výměna informací věk apod.) zde byly 

před globalizací a mohly by existovat i 

bez ní. 

 

2. Jakou událostí byste vymezil 

vznik globalizace a proč? 

Domnívám se, ţe globalizace 

nevznikla díky nějaké jediné události. U 

jejího zrodu stálo několik procesů, které 

se protnuly v 70. letech 20. století: nové 

informační technologie umoţnily nové 

fungování finančních trhů. Přechod 

velkých firem na síťovou strukturu 

umoţnil celoplanetární dělbu práce mezi 

centra velkých firem umístěná v naprosté 

většině v USA a zemích bývalé západní 

Evropy a firemních periférií, umístěnou 

zpravidla v zemích s lacinější pracovní 

silou.   

3. Které pozitivní a 

negativní vlastnosti globalizace byste 

zmínil jako základní pro společnost 

jako celek? 

Globalizace prospívá spíše 

nejbohatším příjmovým kategoriím, 

nikoliv společnosti jako celku.  

Z hlediska privilegovaných skupin 

umoţňuje globalizace dosahovat 

nebývale vysokých zisků v nebývale 

krátkém čase. Přínosy pro zbytek 

společnosti jsou mnohem 



45 
 

problematičtější. Střední vrstvy Evropy a 

USA na globalizaci spíše doplácejí, 

střední vrstvy v zemích, jako je Čína 

anebo Indie na ní mohou vydělávat. 

Chudší vrstvy na ni doplácejí ve všech 

zemích. 

Zápory globalizace: Přispívá 

k rozvoji virtuální ekonomiky, kdy 

naprostá většina peněz jiţ není kryta 

vyráběným zboţím či poskytovanými 

sluţbami. Tím výrazně ohroţuje stabilitu 

ekonomiky. Má negativní ekologické 

dopady. Umoţňuje, aby byly stále větší 

objemy nákladů přepravovány na stále 

větší vzdálenosti, a deformuje trţní ceny 

tím, ţe náklady na dopravu nezapočítává 

v plné míře do cen zboţí. Negativní 

politický rys: Činí rozhodování národních 

vlád a parlamentů folklórní záleţitostí, 

neboť o skutečně významných 

parametrech rozhodují stále více 

anonymní toky financí a politika velkých 

nadnárodních společností. Podporuje 

asymetrii mezi tím, co se můţe volně 

pohybovat (především opět finance) a 

tím, co zůstává místně fixováno (krajina, 

odbory, místní drobné firmy, celé vlády). 

To umoţňuje mobilním prvkům vydírat 

prvky lokálně vázané a nechat je platit za 

své nejrůznější externality. 

 

4. Které pozitivní a 

negativní dopady globalizace byste 

zmínil jako základní pro nákupní 

chování spotřebitelů? 

Vlivem deformace cen (nezapočítávání 

externalit z dopravy a dalších externalit 

do ceny výrobků) vede ke stupňování 

konzumního chování. Dalším negativem 

je obrovská moc nadnárodních firem a 

nákupních řetězců nad drobnými a 

středními domácími výrobci, coţ ruinuje 

nejen farmáře a drobné obchodníky, ale 

zvyšuje také závislost místních výrobců 

na rozhodování nadnárodních firem, která 

nemohou prakticky nijak ovlivnit. 

Nákupní chování spotřebitelů je tím 

uměle vychýleno ke spotřebovávání 

zboţí, které pochází z velkých 

vzdáleností se všemi negativními dopady 

(největší míra znečištění dnes pochází 

z mobilních zdrojů, tedy zodpovídá za ně 

doprava. Místní plodiny a výrobky  

nejsou nijak chráněny vůči této neférové 

konkurenci. 

 

5. Myslíte si, že se díky 

poslední ekonomické krizi změnilo 

rapidně chování domácích 

spotřebitelů. Má to vliv na jejich 

dlouhodobé budoucí návyky? 

Zatím nikoliv. Domnívám se, ţe 

krize bude pokračovat a ţe ve spojení 

s negativními dopady právě probíhajících 

tzv. reforem to teprve povede 

k radikálnímu omezení spotřeby, jeţ bude 

ovšem sociálně velice nevyváţené. 

Bohatí budou své nároky dále stupňovat, 

střední vrstvy výrazně zchudnou, vrstvy 

niţší se budou stále častěji propadat do 

chudoby a pokrývat jen své nejnutnější 

vitální potřeby. Pohybujeme se po 

trajektorii Slovenska, kde se jiţ za 

několik týdnů začne rozdávat zdarma 

mouka a těstoviny pro zhruba 300.000 

obyvatel propadlých do naprosté 

chudoby. 

 

6. Mění se preference spotřebitelů 

v závislosti na postupující globalizaci? 

Pokud ano, proč? 

Preference spotřebitelů ve značné 

míře následují doporučení reklamy. 

Prostředky na reklamu mají 

v nadstandardním mnoţství bohaté 

nadnárodní společnosti. Ty mohou 

manipulovat potřebami konzumentů do 

značné míry podle svých potřeb 

vlastních. 

 

7. Kdy proces postupující 

globalizace skončí a čím bude završen? 

Krachem světového ekonomického 

sytému a zoufalým nedostatkem zdrojů. 

První dějství se bude týkat ropy a 

potravin.  Ještě i moje generace se toho 

s vysokou pravděpodobností bohuţel 

doţije. 

 

  Jan Keller 
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jako Zdravotní sestra v nemocnici v 

Ostravě-Výškovicích. 

 

 

 

 

Globalizace je dle mého názoru 

propojování, slučování světa z různých 

hledisek, např. ekonomických. 

Domnívám se, ţe globalizace má spíše 

negativní vliv na spotřební chování 

obyvatel, jelikoţ jedinec se při spotřebě 

spíše přizpůsobuje většině, nechce tzv. 

vybočovat z řady. 

 

Globalizace pro mě znamená, ţe věci jsou 

dostupnější, rychlejší, jednodušší. Člověk je 

naopak víc zranitelný a ovlivnitelný. 

Záleţí na inteligenci a schopnostech člověka 

sám se rozhodovat, a to většina lidí nesvede, 

protoţe je jednodušší se nechat ovlivnit. 

Takţe globalizace spotřební chování obyvatel 

ovlivňuje negativně. 

 

 

 Mezi klady globalizace bych 

zařadila rostoucí moţnosti v oblasti 

obchodu a investic. Je také důleţitý 

přínos v politice pro vznik nadnárodních 

společností a organizací. Má však i své 

zápory: vzrůstající nezaměstnanost 

v průmyslových zemích, vlivem komerce 

zaniká tradiční zemědělství. Dochází ke 

změnám v kulturních či sociálních 

sférách, coţ můţe mít negativní vliv na 

společnost.  

 

 

Co znamená pojem globalizace a jak ovlivňuje spotřební chování obyvatel? 
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Komentáře 

Dá se prorůstání ekonomik a 

sbliţování zemí chápat jako samotná 

globalizace? Nebo jde o úplně jiné 

charakteristiky, které by měla splňovat, 

abychom zcela pochopili její význam? 

Tato otázka je klíčová a hraje 

významnou roli jak na poli ekonomie, 

hospodářství, financí, tak na poli 

společenských norem a naučených 

způsobů chování. Tak, jako jsme se učili 

pomalu chodit, dostává se v těchto 

dobách pojem globalizace do povědomí 

mnoha lidí. Zjišťují, jak jim vstupuje do 

jejich kaţdodenního ţivota, ovlivňuje 

výši jejich mezd, tlačí na růst cen či jen 

mění jejich zaţité chování.  

 

Vrozená zkušenost 

Rodiče nám vštěpují jiţ od 

dětství, jak se máme chovat, škola do nás 

vnáší otisky demokracie, rodové dědictví 

nás ovlivňuje celý ţivot. Vznik 

globalizace není nijak datován kvůli 

tomu, ţe kaţdý si její vznik můţe vyloţit 

po svém. Někdo tvrdí, ţe vznikla jiţ 

barterovým obchodem, jiní tvrdí, ţe aţ 

v pozdějších dobách. Ţádný z těchto 

názoru však nemění nic na tom, ţe je 

přítomna a my se jí musíme naučit 

rozumět.  

 

 

 

Zmatená realita 

Neţ začneme hodnotit, co vše je 

způsobeno vlivem globalizace, musíme si 

nejprve uvědomit, jaké účinky máme my 

na ni. Pokud nevyvineme ţádnou akci, 

nedojde k její reakci. A stejně tak je to i 

s globalizací.  

Ovlivňují nás okolní ekonomiky, 

které vstupují na náš trh produktů a 

sluţeb, ale také s otevřením hranic 

Evropské Unie k nám vstupují cizinci na 

trh pracovní, trh nemovitostí a financí. 

Z Číny se dováţí pomeranče, z Ruska 

k nám proudí plyn a všechny ostatní 

produkty bychom bez globalizace 

nemohli vyuţívat. Na druhou stranu toho 

vyuţívají i druhé země. Těm zase plynou 

od nás vědecké kapacity, kvalifikovaní 

pracovníci, odborníci.  

 Neměli bychom studovat 

globalizaci v praxi? Neměli bychom se 

věnovat jejím vlivům více neţ čtením 

bulváru a sledováním nepřínosných 

pořadů v televizi? Pokud nepochopíme, 

jaký vliv má globalizace na společnost a 

její jednotlivce, kteří ji tvoří jako aktivní 

spotřebitelé, nikdy nebude jasné, do 

jakých rozměrů nás můţe ovlivnit.  

Redaktorka Ekofinu Gabriela Honková 

Pod tlakem okolního světa 
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Krátká zpráva 

Neznalost neomlouvá       17.duben 2011 

Podle výsledků ankety, kterou 

jsme provedli, na téma globalizace, téměř 

80% dotázaných nebylo schopno jasně a 

jednoznačně na tuto otázku odpovědět. 

Vedoucí tohoto výzkumu Gabriela 

Honková tvrdí, ţe je to nedostatkem  

 

Poznámka 

Kdyţ jsem jednou šla po centru 

města v Ostravě, oslovil mě mladý muţ, 

jestli bych mu zodpověděla pár dotazů do 

jednoho průzkumu veřejného mínění. Na 

otázku: Co říkáte na kvalitu 

zdravotnických služeb v našem kraji, 

jsem se pořádně zamyslela a s klidným 

srdcem odpověděla: „Lepší než 

v zahraničí, ale všichni chtějí více, než 

mají.“ To je přirozenost člověka. A stejně 

je to i s naší společností, která má 

nadbytek oproti jiným chudým státům, 

ale stále chceme víc a víc. Všechno větší 

a všechno levnější, ale kvalitnější. A tak 

říkám, zamyslete se nad tím, co máte a ne 

nad tím, co nemáte a především:  

„ Skromnost nade vše.“ 

 

Redaktorka Ekofinu Gabriela Honková 

 

 

 

 

zájmu o tuto problematiku. Globalizace je 

totiţ jevem, který ovlivňuje chování celé 

společnosti, aniţ by si to sama společnost 

uvědomovala.   

Redaktorka Ekofinu Gabriela Honková 
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5 Závěr  

Není jednoduchou záleţitostí zaujmout jasné postavení ke globalizaci a jejímu vlivu 

na chování spotřebitele. Nelze se postavit pouze na stranu negativ či pozitiv, stojíme ve 

středu, přičemţ kaţdý občan, odborník či pouhý teoretik se přiklání k jinému názoru dle 

svého mínění.  

Cílem této práce bylo poukázat na to, jak globalizace ovlivňuje společnost a 

především chování individuálního zákazníka na trhu. Poznání míry tohoto vlivu je důleţité 

jak pro strategický management firem, tak pro člověka jako spotřebitele samotného. 

Neustále nás ovlivňuje okolí. Přiznat si, ţe některá naše rozhodnutí nejsou racionálním 

zhodnocením faktů, ale pouhé přesvědčování o koupi, kterou nám vštípily reklamy, je 

nemilé. Avšak jak napsal Neal Donald Walsch ve své knize Hovory s Bohem: „Uvědomit 

si nějakou chybu je často prvním krokem k jejímu překonání.“ 

S jistotou můţeme z teoretické části této práce zjistit fakta o globalizaci a určit 

pouze to, ţe se globalizace ve světě vyskytuje a ovlivňuje chování lidí. Do jaké míry a 

jakým způsobem uţ je na posouzení jednotlivců, kteří jsou v určité situaci zainteresováni.    

Na základě provedených pozorování a porovnání byly zjištěny vlivy globalizace na 

spotřební chování v pozitivním i negativním smyslu ovlivnění jednotlivce i společnosti. 

Jako negativní bychom mohli zmínit potírání národních ekonomik ve prospěch globálního 

světa, jako pozitivum stírání hranic mezi státy a lepší plynutí produktů a sluţeb do 

ostatních ekonomik. Co se týče jednotlivce, jako pozitivum vidím zejména informovanost 

a blízkost událostí ač se mohou odehrát i na druhé straně světa a jako negativum právě 

schopnost těchto vzdálených událostí ovlivnit přítomnost a ekonomické veličiny v našem 

státě.  

Doporučení se týkají samotného chápání pojmu globalizace a jeho povědomí. 

Pokud budeme mít dostatečné vzdělání o tomto problému a budeme sledovat vývoj tohoto 

fenoménu v čase, můţeme si na jeho přítomnost navyknout natolik, ţe se můţeme stát vůči 

jeho dopadu méně ovlivnitelní.  
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