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Anotace 
Tato bakalářská práce se zabývá spotřebním chováním generace Z. Ta je teprve druhou 

nejmladší generací, aktuálně však vstupuje do produktivního věku a současně tvoří už 

třetinu světové populace. Zároveň s tím roste i její kupní síla, a tak se hlubší pochopení 

generace Z v rolích spotřebitelů stává z hlediska marketingu a obchodu nezbytným. To je 

i cílem této práce. Teoretická část nejprve vymezuje problematiku spotřebního chování. 

Největší pozornost je v této kapitole věnována vlivům, které na něj mají výrazný dopad, 

a to včetně vlivu souvisejícího s příslušností k určité generační kohortě. Právě ty jsou 

předmětem druhé kapitoly, která kromě jejich vymezení a také stručné charakteristiky 

předchozích generací přináší souhrn poznatků o generaci Z. Ta je zde charakterizována 

z několika perspektiv, včetně jejích specifik z hlediska spotřebního chování. Ty pak blíže 

prozkoumává vlastní kvalitativní výzkum. Ten prostřednictvím polostrukturovaných 

rozhovorů u participantů zjišťuje, jak a proč jsou pro ně důležité aspekty doporučení, 

personalizace, autenticity, ohleduplnosti značek k životnímu prostředí a rychlé dostupnosti 

zboží. Tematická analýza sesbíraných dat následně zjišťuje, že u účastníků rozhovorů hrála 

velkou roli důvěra, která podmiňovala míru relevance aspektů doporučení, autenticity 

a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Poukazuje tak na to, že generace Z v rolích 

spotřebitelů jedná velmi opatrně a pragmaticky, ať už se to týká právě věnování své důvěry 

nebo nakládání s penězi. Právě cena, a vedle ní také vlastnosti produktu a loajalita ke 

značce, se ukázaly u participantů výzkumu jako další důležité determinanty vlivu 

některých aspektů. Vzhledem k tomu, že se provedený výzkum zabývá spotřebním 

chováním obecně, nabízí se do budoucna dalším výzkumem zjistit, jaká specifika se 

vztahují ke spotřebnímu chování generace Z v konkrétních kategoriích produktů či služeb.  

Annotation 
This bachelor thesis focuses on consumer buying behavior of generation Z. This generation 

is only the second youngest one, however it has been currently entering its productive age 

and accounts for one third of the world’s population. Together with this, also the purchase 

power of Generation Z keeps rising continually thus a deeper understanding of generation 

Z in their role of consumers has been becoming necessary for marketing and sales 

departments.  

To offer a better understanding of this generation, especially as consumers, this is also the 

aim of this thesis. The theoretical part therefore draws attention to the problematics of 

consumer buying behavior, with attention mostly dedicated to the factors that have 



 
 

 

a significant impact on it, including the influence coming from the affiliation to 

a generational cohort. Generational cohorts are also the subject of the second chapter, 

which not only introduce them and characterizes previous generational cohorts, but 

particularly brings a summary of notions about generation Z. This generation is then 

described from various points of view, including their own specifics in consumer buying 

behavior. However, these are deeper examined through own qualitative research. The 

research is based on semi structured interviews with participants and aims to find out how 

much and why are aspects of recommendations, personalization, authenticity, sustainability 

and fast accessibility important to them. Thematic analysis of gathered data discovers that 

trust played a very important role and determinated the relevance rate of the aspects of 

recommendations, authenticity and sustainability. It also points out that generation Z as 

consumers act and behave in a very pragmatic and careful way when it comes to giving 

their trust and also in terms of finances. It is thus price, product attributions and 

consumer’s loyalty that turned out to be other important determants of the influence of 

certain aspects. Considering the fact that the research carried out concentrates on consumer 

buying behavior in general, it does offer an idea for further research that can find out 

which specifics relate to consumer buying behavior of generation Z in particular categories 

of products or services. 
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Úvod 

Generace Z, narozena přibližně mezi ročníky 1995–2010, je momentálně druhou 

nejmladší generací. Mladí lidé narození v této generaci však postupně začínají vstupovat 

do produktivního věku. Získávají volební právo, začínají studovat na vysokých školách či 

už přímo vstupují na pracovní trh a představují tak do budoucna velký potenciál. 

Statistická data o tom hovoří jasně: česká generace Z už loňský rok tvořila pětinu populace 

(Česko v Datech, 2018) a letos dokonce bude v celkovém měřítku generace Z tvořit 32 % 

světové populace (Miller a Lu, 2018). Tato čísla představují pro trh novou výzvu.  

Potenciál i rizika, která z nástupu nové generace vyplývají, si začínají čím dál více 

uvědomovat odborníci a komerční organizace po celém světě, a proto počet studií či 

výzkumů věnovaných generaci Z roste. Generace Z totiž zatím vykazuje mnohem více 

odlišných charakteristik od předchozí generace Y, než se může na první pohled zdát. 

Ačkoliv se tak v médiích stále můžeme setkat s přirovnáváním právě k mileniálům, 

provedené studie dokazují, že generace Z je například mnohem pragmatičtější a opatrnější 

než právě mileniálové. Ať už se to týká vztahu k jejich financím, preferencemi ohledně 

pracovní kariéry nebo obecně životními hodnotami, bylo by chybou generaci Z v 

kterékoliv oblasti považovat jen za pouhé mileniály 2.0.  

Změny, které je nutné v komunikaci s generací Z provést, pociťují mimo jiné i 

marketingoví odborníci po celém světě. Generace Z má své vlastní očekávání od produktů, 

služeb či značek obecně, a pokud chce firma na trhu uspět, je nutné se tomu přizpůsobit. 

To však není možné bez předchozího hlubšího poznání a pochopení celé generace. Jací 

jsou jejich rodiče a jak byli vychováváni, jaké světové události ovlivnily jejich pohled na 

svět nebo jaký je vlastně jejich častokrát skloňovaný vztah k digitálním technologiím? 

Zodpovězení nejen těchto otázek představuje cestu, jak si o generaci Z vytvořit realitě 

odpovídající představu a pochopit její charakteristiky. Teprve pak je možné porozumět 

generaci Z jako zákazníkovi, pro kterého sestavujeme odpovídající marketingovou 

strategii.  

Poskytnutí porozumění nastupující nové generace Z je i cílem této bakalářské 

práce. První část se tedy nejdříve věnuje teoretickému vymezení spotřebního chování, 

zejména pak faktorům, které jej ovlivňují, včetně příslušnosti ke konkrétní generační 

kohortě. Druhá kapitola se soustředí na vymezení pojmu generace a stručnou 

charakteristiku předcházejících generací a následně pak přinese souhrn informací 
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o generaci Z. Ta je středem zájmu této práce, a tak je charakterizována z různých 

perspektiv, ať už se jedná o generaci Z z hlediska jejího pracovního trhu, jejího vztahu 

k digitálním technologiím nebo v neposlední řadě právě z hlediska její rostoucí kupní síly 

a marketingové komunikace. Pro sestavení tohoto přehledu je využito zdrojů v podobě 

řady studií, které doposud byly na toto témata provedeny.  

Druhou, praktickou část této práce představuje vlastní kvalitativní výzkum. Pro ten 

byla zvolena metoda rozhovorů, jejichž strukturu tvořilo pět tvrzení týkajících se zjištění 

o spotřebním chování generace Z, sestavených na základě sekundárních dat o české 

generaci Z z jedné v minulosti uskutečněných studií. Tato tvrzení jsou následně 

prostřednictvím rozhovorů diskutována s šesti účastníky výzkumu. Účelem provedeného 

výzkumu je lepší pochopení uvedených zjištění. Provedená reflexe si klade za cíl přinést 

hlubší vhled do charakteristik a faktorů, které mají dopad na formování příslušníků české 

generace Z v roli spotřebitelů, což má v důsledku klíčový vliv na tvorbu marketingových 

strategií cílících na tento segment. Závěry a doporučení vzniklá z výsledků, které 

zachycuje kapitola věnovaná analýze sesbíraných dat, jsou uvedena v diskuzní kapitole.  

Tato bakalářská práce se odklonila od zamýšleného tématu spotřebního chování 

generace Z na kosmetickém trhu, který byl popsán v tezi. Výzkum v praktické části měl 

původně čerpat z databáze MML dat společnosti Medián. V důsledku zrušení přístupu FSV 

UK do databáze v letošním roce však musel být výzkum a následně i celé téma práce 

pozměněny v závislosti na obsahu dostupných dat z jiného zdroje.  
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TEORETICKÁ ČÁST  

První část této práce tvoří dvě hlavní kapitoly, které představují teoretické zázemí 

pro následný vlastní výzkum v praktické části. První z nich se soustředí na vymezení 

problematiky spotřebního chování. Druhá kapitola se pak věnuje tématu generace, přičemž 

největší pozornost je věnována charakteristikám generace Z.  

1. Spotřební chování  

První kapitola této práce se soustředí na teoretické vymezení spotřebního chování. 

Nezbytně nutné je nejdříve definovat pojem spotřebitel a teprve poté se zaměřit na 

spotřební chování jako takové. Tato kapitola tak představuje základní existující přístupy 

k výkladu spotřebního chování a zároveň i veškeré faktory, které na spotřebitele a jeho 

chování mají vliv, včetně vlivu jeho vlastní generace. Dále jsou vysvětleny i související 

termíny, jako je například tzv. ,,černá skříňka“ spotřebitele nebo kupní rozhodovací proces.  

1.1 Vymezení pojmu ,,spotřebitel“  

Vymezení pojmu spotřebitel je důležitým výchozím bodem, protože v praxi často 

bývají volně zaměňovány termíny spotřebitel a nakupující, případně zákazník. Je důležité 

si uvědomit, že poslední dva zmiňované pojmy pokrývají širší oblast než právě termín 

spotřebitel (Naik a Reddy, 1999). Nakupující či zákazník totiž nákup může uskutečňovat 

jak pro sebe, tak i pro někoho jiného, a nestane se tedy tak konečným spotřebitelem zboží 

nebo služby. Naopak spotřebitel svůj nákup nemusel učinit sám, mohl jej za něho udělat 

někdo jiný, ale je tím, kdo zboží nebo službu v konečném důsledku užívá (Vysekalová, 

2004).  

Pohled na spotřebitele se však u různých autorů také liší. Například Ogbeide (2014) 

nebo Bruwer a Li (2007) popisují spotřebitele jako odlišné a individuální postavy, které ale 

na základě určitých společných znaků mohou tvořit relativně homogenní skupinu, 

zkoumatelnou pro marketingové účely. Jiní autoři, například Gligorijevic & Leong (2011) 

nebo Advocat & Lindsay (2010), přisuzují spotřebiteli mnohem aktivnější roli a považují 

ho za klíčového hybatele obchodu, jehož je nutné co nejlépe poznat, jelikož je to on, kdo 

přímo determinuje úspěšný či neúspěšný osud podnikání firmy.  

1.2 Kupní rozhodovací proces  

Každý spotřebitel uskutečňující nákup prochází tzv. kupním rozhodovacím 

procesem. Tento proces probíhá na úrovni několika postupně jdoucích stádiích, které 
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následně ovlivňují i další kupní rozhodovací procesy do budoucna (Koudelka, 2006). Tvoří 

jej celkem 5 těchto stádií, zahrnující rozpoznání či uvědomění si problému, průzkum, 

zhodnocení různých možností, výběr té možnosti, která je pro spotřebitele nejvýhodnější 

a zhodnocení po nákupu (Mowen, 1987).  

První stádium, rozpoznání problému, se dá charakterizovat jako moment, kdy si 

jedinec uvědomí nesrovnalost mezi očekávaným a požadovaným stavem (Koudelka, 

2006). Tato nespokojenost následně spotřebitele vede k hledání informací, jak situaci 

napravit. Informace může hledat jak uvnitř, tedy například ve své paměti mezi uloženými 

vjemy z minulosti, tak i ve svém okolí, například u referenčních skupin. Největší vliv 

v tomto stádiu mají předchozí zkušenosti a riziko, které s kupním rozhodnutím spotřebitel 

vnímá. Následné hodnocení alternativ přímo závisí na tom, o jaký produkt či službu se 

jedná. Spotřebitele všeobecně zajímají vlastnosti výrobku, jejich užitná hodnota nebo 

přidané výhody (Kotler, 1997). Po nákupu přichází poslední stádium v podobě ponákupní 

fáze. Při ní se ukáže, zda zakoupený produkt či služba opravdu splnily spotřebitelovu 

počáteční nespokojenost mezi očekávaným a požadovaným stavem (Koudelka, 2006). 

V případě spokojenosti může nastat opakovaný nákup, a to jak produktu nebo služby jako 

takové, tak i značky a případně jejích dalších produktů či služeb.  

Protože spotřebitel neprojde u všech uskutečněných nákupů vždy každé stádium 

stejnou intenzitou, uvádí v modelu kupního rozhodovacího procesu Mowen (1987) ještě 

další submodely, které berou v potaz míru, do jaké je spotřebitel v rámci daného případu 

zainteresovaný. Tzv. rozšířeným rozhodovacím procesem pak spotřebitel prochází, jakmile 

se rozhoduje o důležitém nákupu, který většinou vyžaduje větší množství finančních 

prostředků, například koupě auta nebo lednice. Naopak rutinní rozhodovací proces nastává 

typicky například v supermarketu při nákupu drobných položek, jako jsou potraviny, 

u kterých je hlavním cílem pouze uspokojivé rozhodnutí, a tudíž minimalizace 

vynaloženého úsilí. Na všechna stádia všech typů kupních rozhodovacích procesu mají 

dopad faktory, které ovlivňují spotřební chování a o kterých blíže pojednává jedna 

z následujících kapitol.  

1.3 Spotřební chování  

Jan Koudelka, autor několika publikací na téma spotřební chování, definuje termín 

spotřební chování jako „chování lidí – konečných spotřebitelů, které se vztahuje 

k získávání, užívání a odkládání spotřebních výrobků – produktů.“ 
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 (2006:6). Tento široký pojem pak zahrnuje jak důvody, které k získávání, užívání 

a odkládání výrobků spotřebitele vedou, tak i další vlivy jako je vnitřní a vnější prostředí 

daného jedince, případně další ovlivňující faktory. Jak již bylo řečeno, jedná se o typ 

lidského chování a nelze jej tedy vytrhnout z kontextu a je nutné k němu přistupovat 

komplexně s ohledem na souvislosti s ostatními typy lidského chování. John Mowen 

(1987), autor rozsáhlé publikace Consumer Behaviour, zdůrazňuje, že kromě tří 

zmiňovaných fází spotřebního chování (získávání, užívání a odkládání produktu či služby) 

je důležité nezapomínat také na emocionální komponent, jelikož lidé si často nekoupí 

určitý produkt jen kvůli jeho užitné funkci, ale také pro zážitek, nebo konkrétní pocit, který 

jim tento produkt způsobí. Na to navazuje i Lake (2009), který tvrdí, že jedinec svým 

spotřebním chováním posiluje své sebepojetí, životní styl i kulturní a sociologickou 

příslušnost.  

1.3.1 Přístupy k výkladu spotřebního chování  

Podobně jako při definování pojmu generace v předchozí kapitole, i ve výkladu 

spotřebního chování existuje několik přístupů, přičemž různí autoři přístupy mnohokrát 

nazývají odlišnými názvy. Antonides (2008) například přístupy rozděluje podle toho, zda 

je daný model postavený na základě Kahnemanova (2011) systému 1 nebo systému 2, či na 

kombinaci obou. Autoři Payne a Frown (2005 in Ogbeide, 2015) se zase domnívají, že 

spotřební chování lze vykládat z manažerského nebo holistického pohledu. První z nich 

zkoumá spotřební chování na mikro úrovni a soustředí se na spotřebitele jako takového. 

Zkoumá vlivy, jako jsou jeho osobní postoje, vnímání, životní styl, ale i demografické 

znaky a jeho prostředí – vše co může ovlivnit proces rozhodování. Holistický pohled 

naopak sleduje spotřební chování na makro úrovni a zajímá jej hlavně kvalita celého 

procesu, a to i z hlediska symboliky. Koudelka (2006) přístupy k chápání spotřebního 

chování zase rozdělil do 4 skupin:  

První z nich, racionální přístup, vychází z předpokladu, že mysl spotřebitele 

funguje ekonomicky racionálně a nenechává se ovlivňovat iracionálními aspekty, jako jsou 

například emoce. Podle tohoto přístupu spotřebitel jedná na základě racionálních kalkulů. 

Tento model však vychází z předpokladu, že spotřebitel má k dispozici všechny informace, 

například o dostupných alternativách konkrétního produktu nebo o jeho vlastnostech.  

Druhý přístup, psychologický, se soustředí na to, jak psychika spotřebitele 

podmiňuje jeho spotřební chování. Sleduje tedy například to, jak spotřebitel vnímá okolní 

stimuly, jak u něj probíhají kognitivní procesy či působení hlouběji skrytých pohnutek. 



 
 

8 

Právě vnímání a reakce na různé vnější podněty více rozvíjí behaviorální pohled uváděný 

Mowenem (1997), který rozhodnutím a jednáním provedených spotřebitelem nepřipisuje 

pouze racionálním kalkulům nebo iracionálním emocím, ale také aktuálním okolnostem 

obklopujících spotřebitele.  

Sociologický přístup pak vykládá spotřební chování z hlediska sociálních vlivů, 

jako jsou například sociální skupiny či sociální normy (Koudelka, 2006). Sleduje tudíž 

například, jakým způsobem se ve spotřebním chování jedince projektuje vliv výchovy 

rodičů či do jaké míry na něj působí slovo názorového vůdce jeho referenční skupiny.  

Posledním, kombinovaným přístupem je model zapojující tzv. černou skříňku. 

Vychází z behaviorálního přístupu, jelikož zkoumá reakci spotřebitele na různé stimuly, 

nicméně následné reakce vysvětluje právě prostřednictvím tzv. černé skříňky, která je 

přítomna v mysli každého z nás (Vysekalová, 2011). Ačkoliv ji není možné nikdy zcela 

odhalit a popsat, domnívá se tento v marketingu často využívaný přístup, že černá skříňka 

„představuje svět vzájemného působení spotřebních predispozic, situačních vlivů 

a kupního rozhodování, který se odehrává v psychice spotřebitele“ (Koudelka, 2006:8). 

Kotler (1991) pak ještě stimuly procházející černou skříňkou spotřebitele rozděluje na 

stimuly tržní, tedy marketingové 4P (produkt, místo, cena a propagace), a stimuly 

prostředí, mezi které patří ekonomické, technologické, politické a kulturní faktory.  

1.4 Vlivy na spotřební chování  

Procesy, které se v černé skříňce odehrávají v době mezi přijímáním stimulů 

a následným jednání, jsou ovlivněny spotřebitelovým zázemím, jak se domnívá Kotler, 

(1991). To podle něj představují především kulturní, sociální, osobní a psychologické 

faktory, kterými je každý spotřebitel v menší či větší míře ovlivněn. Jiní autoři, například 

Wiedermann (2007) nebo Ogbeide (2015), ve svých pracích rozdělují faktory pouze na 

interní a externí, Hoyer (2012) zase ve své publikaci vlivy klasifikuje jako situační, osobní, 

sociální a kulturní faktory. Ačkoliv ale různí autoři pracují s různými skupinami vlivů, 

mají většinou podobný rozsah i účel (Rao 2007 in Dudovskyi, 2015). Tato práce využije 

a blíže rozvede zejména klasifikaci faktorů vlivu podle Kotlera (1991).  

1.4.1 Kulturní vlivy  

Tylor definoval kulturu jako “komplex znalostí, víru, umění, morálku, právo, zvyk 

a jiné schopnosti a návyky, které člověk získal jako člen společnosti” (Tylor, 1870 in 

Spencer-Oatey, 2012). Ačkoliv neexistuje jednotná shoda na konkrétní definici kultury, 
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obecně rozumíme pod tímto pojmem vše, čím se člověk liší od zvířete, a vše, co 

nevytvořila příroda, ale právě člověk. Kulturu si člověk osvojuje prostřednictvím tzv. 

enkulturace, jelikož kultura není vrozená, ale získávaná (Berry, 1997). Jako spotřebitel si ji 

pak v sobě nese v podobě kulturních predispozic, které mají do značné míry vliv na jeho 

spotřební chování (Kotler, 1997). Pro pochopení vlivu kultury na člověka je důležité si 

uvědomit, že kultura není statická, ale mění se v průběhu času a je přenášena z generaci na 

generaci, což se projevuje například existencí tradic nebo koloběhem některých trendů 

(Koudelka, 2006).  

V rámci kultury je také možné identifikovat několik menších subkultur, které podle 

Lancastera a Massinghama (2011) mají celou řadu vlivů na to, jak jejich členové nakupují. 

Subkultury jsou součástí celku, ale zároveň se od něj odlišují několika specifickými 

elementy, jejichž soubor z nich tvoří subkulturu. Kotler (1997) uvádí čtyři základní 

subkultury, které mají vliv na spotřebitelovo začlenění a sebeurčení: národní skupiny 

(příslušníci určitého národa, např. Češi), náboženské skupiny (věřící konkrétního 

náboženství, např. katolíci), rasové skupiny (např. Asiaté) a zeměpisné oblasti (např. 

západní Evropa). Poslední zmiňovaná subkultura může mít na spotřební chování vliv 

etnocentrického charakteru, kdy spotřebitel bude preferovat výrobky vyrobené ve své zemi 

než dovezené ze zahraničí, jak uvádí Klein (1998). Všichni příslušníci konkrétní 

subkultrury pak uznávají jak hodnoty širší kultury a společnosti, tak i své vlastní konkrétní 

zvyky a přesvědčení (Schiffman a Kanuk, 2004). Koudelka (2006) ještě ke Kotlerovu 

rozdělení 4 základních subkultur přidává další subkultury životního stylu, pohlaví, 

povolání a věku. Poslední věnované subkultuře je vzhledem k zaměření práce věnována 

samostatná podkapitola 1.4.5 Vliv členství v konkrétní generační kohortě.  

Kultura má podobu jak hmotnou, tak nehmotnou, přičemž z hlediska spotřebního 

chování jsou v centru pozornosti nehmotné kultury právě spotřební zvyky, které Koudelka 

(2006) rozděluje trojím způsobem: zvyky spojené s produktem, nákupní zvyky a mediální 

zvyky. Mnoho našich spotřebních zvyků je založeno na našich vlastních kulturních 

rituálech (Mowen, 1997). Ať už se jedná o rituál sobotního rodinného nákupu 

v konkrétním supermarketu, který představuje náš nákupní zvyk nebo rituál v používání 

šamponu, kondicionéru a tužidla při mytí vlasů, získávání či spotřeba určitého produktu 

nebo služby je přímo provázána právě s naším kulturním rituálem.  
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1.4.2 Sociální vlivy  

Zásadní roli v osvojování si spotřebního chování mají dále sociální vlivy, a to 

především ve formě sociálních a referenčních skupin. Osvojování kultury probíhá jak 

prostřednictvím enkulturace, tak také procesem socializace, přičemž dohromady si 

z hlediska spotřebního chování spotřebitel osvojuje dovednosti a znalosti nutné k jeho 

provádění (Koudelka, 2006).  

Primární skupiny sociologie označuje jako menší skupiny charakteristické osobním 

kontaktem, dlouhodobým trváním a nevynuceným členstvím (Giddens, 2013). Typickou 

primární skupinou je například rodina, která má na spotřební chování jedince rozhodující 

vliv (Koudelka, 2006). Ten začíná v první fázi, tedy v dětství a dospívání, kdy si jedinec od 

svých rodičů přebírá například preference značek, a pokračuje i v druhé fázi, kdy jako 

dospělý jedinec zakládá svou vlastní rodinu, vede svou domácnost a praktikuje v ní své 

vlastní spotřební zvyky. Zároveň se pak nechává reverzně ovlivňovat i svými dětmi. 

Dalšími primárními skupinami mohou být například přátelé či neformální pracovní 

skupiny.  

Sekundární skupiny jsou naopak velké, neosobní skupiny formálního charakteru, 

které však také mají na spotřebitele zásadní vliv, jak ukazuje například sekundární skupina 

v podobě sociální třídy. Každý spotřebitel hierarchicky přísluší do některé ze sociálních 

tříd, což je podmíněno jeho zaměstnáním a majetkem, ale také životním stylem 

a hodnotami (Mowen, 1997). To vše se pak přímo promítá nejen do spotřebitelských 

preferencí ohledně produktů a značek, ale také do procesu získávání informací pro kupní 

rozhodnutí, nákupních procesů nebo pro užívání některých produktů vůbec (Ogbeide, 

2015). Například člen nižší střední třídy nebude nijak zainteresovaný v nákupu na trhu se 

starožitnostmi, na rozdíl od příslušníka vyšší vysoké třídy, který bude potenciální cílovou 

skupinou. Autoři některých studií, například Singh & Chandhok (2011), se však domnívají, 

že sociální třídy nejsou nejpřesnějším ukazatelem, jelikož členové jedné sociální třídy 

s podobným vzděláním a příjmem mohou mít odlišné zájmy a životní styl, což následně 

způsobí odlišnosti v jejich spotřebním chování. Nesprávným využitím informací, 

týkajících se sociální třídy, ze strany marketérů, se zabývali ve své práci také Solomon, 

Bennett a Previte (2012).  

Kromě primárních a sekundárních skupin mají podstatný vliv také tzv. referenční 

skupiny. V referenční skupině můžeme a nemusíme být členem a také se může i nemusí 

jednat o primární/sekundární skupinu (Koudelka, 2006). Důležitým faktorem referenční 
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skupiny je fakt, že se s ní jedinec určitým způsobem ztotožňuje. Ať už se jedná o její 

hodnoty, normy nebo typické chování, spotřebitel je využívá jako svou referenci, která je 

jím z hlediska spotřebního chování použita například jako zdroj informací, při evaluaci 

alternativ, či jako vyjádření jeho sociální příslušnosti. To, jak silný dopad ve skutečnosti 

referenční skupina na chování spotřebitele bude mít, ovlivňuje to, jak informovaný v dané 

oblasti sám spotřebitel je a jak nahlíží na referenční skupinu z hlediska její moci 

a důvěryhodnosti (Schiffman a Kanuk, 2004).  

Rozlišujeme několik typů referenčních skupin. Normativní referenční skupinou je 

nejčastěji nejbližší rodina, jelikož se jedná o referenční skupinu, která formuje základní 

hodnoty jedince (Schiffman a Kanuk, 2004). Komparativní referenční skupina pak funguje 

jako měřítko pro konkrétní specifické chování spotřebitele. Referenční skupiny, ve kterých 

jedinec není členem, ale rád by se jím stal, nazýváme aspirační skupiny, ke kterým má 

jedinec pozitivní vztah (Koudelka, 2006). Záporný vztah, respektive distanční charakter, 

vykazuje jedinec vůči disonančním referenčním skupinám, které používá hlavně pro 

negativní porovnání. Důležitý zdroj informací a vlivu zastává i tzv. názorový vůdce, který 

neformálně a často i nepřímo podává informace a formuje postoje spotřebitele (Schiffman 

a Kanuk, 2004). K tomu ho opravňuje jeho vlastní (vyšší) míra informovanosti v dané 

oblasti či jeho vyšší status v rámci referenční skupiny.  

1.4.3 Psychologické vlivy  

Kulturní a sociální vlivy tvoří spotřebitelovo rámcové zázemí, v něm však 

spotřebitel uplatňuje své individuální tendence, které jsou podmíněny především jeho 

psychikou. Ačkoliv tedy dva spotřebitelé mohou vykazovat shodné predispozice z hlediska 

kultury a socializace, nemusí nutně jejich spotřební chování probíhat stejně, jelikož do hry 

vstupují právě jejich odlišné psychologické vlivy (Koudelka, 2006). 

Prvním z takových faktorů je spotřebitelova motivace, která pramení buď 

z biogenních potřeb, například hlad, nebo z potřeb psychogenních, například touha po 

zapadnutí do kolektivu (Kotler, 1997). Motivace je také spojena s emocemi, které ji mohou 

nejen formovat, ale také představovat její zdroj, jelikož spotřebitelé neprovádějí svá 

rozhodnutí o zakoupení určitého výrobku jen kvůli uspokojení potřeby, ale také kvůli 

emocím, které v nich například nová kabelka vzbudí (Vysekalová, 2004). Návyky, hodnoty 

a zájmy pak představují další zdroje. Výslednou motivaci spotřebitele pak můžeme 

hodnotit z hlediska její intenzity, směru a trvání. Ogbeide (2015) dodává, že ačkoliv 
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motivaci nemusí být možné zvenku pozorovat, je možné pozorovat reprezentativní chování 

a vzorce motivace.  

Vnímání spotřebitele má zásadní vliv na jeho učení se spotřebnímu chování 

(Koudelka, 2006). Spotřebitel začne svými smysly podnět vnímat, jakmile je mu vystaven 

a podnět neleží pod prahem jeho smyslového vnímání (Vysekalová, 2004). Následná fáze 

kognitivního vnímání je pak tvořena procesem spotřebitelova výběru vjemů. Právě selekce 

vjemů spotřebitele je spojena s jeho pozorností, kterou mohou dostatečně silným vjemům 

věnovat na základě jejich charakteristiky, která čítá například intenzitu, umístění nebo 

neobvyklost stimulu (Koudelka, 2006). Následně dochází ve spotřebitelově mysli 

k organizaci a interpretaci stimulů, mimo jiné v závislosti na asociacích a dalších vztazích 

a vzorcích, které spotřebitel používá k tomuto procesu jako své orientační principy 

(Solomon, Bennet a Previtt, 2012). Ty nejdůležitější a nejužitečnější si pak spotřebitel 

uloží buď do krátkodobé, nebo do dlouhodobé paměti (Vysekalová, 2004). Psychologie 

vnímání spotřebitele je tedy z hlediska marketingu klíčová, jelikož daný objekt nesmí být 

pod prahem smyslového vnímání spotřebitele, musí pro něj být dostatečně zajímavý, aby 

mu věnoval pozornost a vhodně jej interpretoval, a na závěr si jej také zapamatoval.  

Dalším významným psychologickým vlivem na spotřební chování je učení. 

Vysekalová definuje učení jako „proces získávání zkušeností a získávání nových možností 

chování“ (2004:25). Právě prostřednictvím učení si tedy spotřebitel osvojuje své spotřební 

chování. Rozlišujeme celkem čtyři typy učení (Koudelka, 2006). První z nich, klasické 

podmiňovací učení, je založeno na postupném spojení nepodmíněných stimulů (potřeb) se 

stimuly podmíněnými, což je závislé na podmínce opakování. Výsledkem podmíněného 

učení je ve spotřebním chování kladná asociace s konkrétním produktem a danou situací. 

Operantní podmíněné učení je naproti tomu učení, „při kterém je naučené chování již 

podmíněno očekávaným výsledkem po daném chování“ (Koudelka, 2006:94). Toto učení 

je podpořeno tzv. zesilovači, které mohou být buď kontinuální, nebo občasné (Engel, 

Blackwell, Miniard, 1986 in Vysekalová, 2004). Třetím typem učení je učení sociální, 

někdy nazývané také zástupné učení či modelování. Dochází k němu prostřednictvím 

pozorování okolí a ostatních spotřebitelů, což je úzce provázáno se sociologickými vlivy 

spotřebitele, jako jsou například výše popsané referenční skupiny (Koudelka, 2006). 

Posledním typem učení je učení kognitivní, které zapojuje myšlenkový proces a jde tedy o  

Posledním psychologickým vlivem spotřebitele jsou jeho vlastní postoje, které se 

projevují například spotřebitelovým negativním míněním o konkrétní značce nebo 
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produktu (Kotler, 1997). Postoje se mohou na různých úrovních lišit, některé budou pro 

spotřebitele zásadní a budou tak na něj mít větší vliv než jiné, méně důležité postoje. 

Stejně tak bude z hlediska marketingu některé postoje těžké změnit, ale některé zase budou 

snáze formovatelné (Koudelka, 2006). Pro pochopení spotřebitelských postojů je nutné se 

zaměřit na jejich tři složky: kognitivní (subjektivní znalost nebo domněnka o konkrétním 

produktu nebo službě), afektivní (zapojuje spotřebitelovy pocity vůči danému produktu 

nebo službě) a konativní (míra, do které je spotřebitel připraven v rámci svého postoje 

jednat). I zde je přítomno, zejména při formování postoje, úzké propojení se sociálními 

vlivy, jako je například členství v sociálních skupinách (Schiffman a Kanuk, 2004). Pokud 

tedy kupříkladu ostatní členové spotřebitelovy sociální skupiny zastávají negativní postoj 

k určité značce počítače, nebude z hlediska marketingu snadné spotřebitele přesvědčit ke 

koupi právě této záporně vnímané značky.  

1.4.4 Osobní vlivy  

Mezi osobní vlivy řadíme především věk spotřebitele a jeho životní cyklus, 

povolání, ekonomické podmínky, životní styl a sebepojetí (Kotler, 1997). Věk, životní 

cyklus i povolání každého spotřebitele se přímo promítá do spotřebitelových potřeb, které 

se následně odráží i v jeho spotřebním chování (Kotler, 1997). Ekonomické faktory pak 

zase ovlivňují možnosti, kterými jedinec disponuje a tudíž tak také výrazně podmiňují jeho 

spotřební chování. Životní styl jedince představuje jakýsi výsledek spojení spotřebitelova 

sociálního prostředí a zároveň spotřebitelovy osobnosti. Právě osobní sebeuvědomění 

spotřebitele se ve spotřebním chování ukazuje například ve volbě značky. Pokud se jedinec 

bude považovat v dané kategorii za náročného spotřebitele vyžadujícího nejvyšší kvalitu, 

bude volit takové značky, které jsou s touto charakteristikou asociovány.  

1.4.5 Vliv členství v konkrétní generační kohortě  

Jak již bylo uvedeno výše, Koudelka (2006) ke Kotlerově (1997) rozdělení 

vlivných subkultur přidal i subkulturu věku. Právě věkové subkultury mohou být 

reprezentovány generacemi, jelikož jak již bylo nastíněno v úvodu, jednotlivé generace 

vykazují odlišné charakteristiky. Jak tvrdí i Schiffman a Kanuk (2004), jedinec spadající 

do generace Baby Boomers bude jiným spotřebitelem než například mileniál. Jednotlivé 

generační kohorty mají totiž podle Parmenta (2013) odlišné životní zkušenosti, které mají 

vliv na jejich hodnoty a preference, což se pak v konečném důsledku promítá i do jejich 

spotřebního chování. Parment například uvádí, že se tyto odlišnosti mohou projevovat 

v míře zapojení do kupního rozhodovacího procesu, přičemž jeho vlastní výzkum z roku 
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2011 například prokázal, že generace Y má tendence vynakládat větší úsilí při rozhodování 

už tak vyžadujících vysokou míru zapojení než generace předcházející.  

Posouzení odlišností jednotlivých generací mimo jiné poskytuje jeden z nástrojů 

k úspěšné segmentaci. Ta představuje v marketingu důležitý proces poznávání trhu 

a objevování jeho částí, které vykazují podobné nebo naopak odlišné charakteristiky 

(Koudelka, 2006). Mimo to však také pokládá základy k tzv. generačnímu marketingu, 

jehož cílem je „apelovat na jedinečné potřeby a chování jednotlivců ve specifické 

generační skupině“ (Williams a Page, 2011:2). Více o konkrétních charakteristikách 

a odlišnostech jednotlivých generací, které se mohou do značné míry reflektovat 

v jejich roli spotřebitelů, pojednává následující kapitola.  
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2. Generace  

Podobně jako v předchozí kapitole, jako základní východisko této práce je důležité 

nejdříve vymezit pojem generace, tedy co si pod pojmem představit a jak jej chápat. 

V následujících podkapitolách jsou popsány jednotlivé generace posledních dekád včetně 

stručné charakteristiky jejich nejvýraznějších rysů. Detailnější popis je pak věnován právě 

cílové skupině, tedy generaci Z, doplněný o dostupné výzkumy a studie, které této generaci 

byly doposud věnovány. Je však důležité si uvědomit, že drtivá většina těchto výzkumů 

a studií byla provedena v zahraničí, především ve Spojených státech. České generaci 

Z bylo prozatím věnováno jen menší množství studií, které se zaměřují především na 

charakteristiku generace v konkrétních oblastech. V jednotlivých kapitolách jsou specifika 

české generace Z uvedena tam, kde byla nalezena existující data. Na ostatní popis generace 

je třeba nahlížet s určitou rezervou, co se jeho aplikace právě na české prostředí týče.  

2.1 Vymezení pojmu „generace“  

Tradiční přístup k definici pojmu spočívá v chápání generace z biologického 

hlediska jako průměrného časového intervalu mezi narozením rodiče a jeho dítěte 

(McCrindle, 2014). Tento biologický (či demografický) přístup k věci je však v současné 

době spíše překonaný vzhledem k nepřesnostem, které jeho uplatnění v praxi přináší. 

Současná společnost je ovlivněna mnoha sociologickými změnami, jako jsou například 

širší studijní nebo kariérní možnosti žen. Ty zapříčinily populární trend posledních dekád 

v podobě plánovaného mateřství až na pozdější věk ženy, čímž by se generační rozpětí při 

biologickém přístupu k věci značně rozšířilo. Díky tomu je přesnější k chápání termínu 

přistupovat spíše ze sociologického pohledu. Ten na generaci nahlíží jako na skupinu lidí 

narozených v podobném časovém horizontu (zhruba do 15 let), kteří tudíž sdílejí podobný 

věk a byli během svého života ovlivněni stejnými společenskými trendy a událostmi 

(McCrindle, 2014). Tyto sdílené zkušenosti, především z raného věku, pak vedou 

k vytvoření jakési kolektivní osobnosti, která představuje soubor vzorců, jež jednotlivce ze 

stejné generace směřují k podobným životním trajektoriím (Howe and Strauss, 2007).  

McCrindle (2014) poté zdůrazňuje, že klíčový je především věk, ve kterém 

jednotlivec přišel s konkrétní společenskou událostí či trendem do styku. Právě tento střet 

v konkrétním životním období navždy daného jednotlivce ovlivňuje. McCrindle tak 

argumentuje proti názorům, které tvrdí, že generační charakteristiky jsou přechodnou 

záležitostí, kterou časem člověk překoná přestupem do další životní etapy – podle něj je to 

právě naopak. Životní etapy, jako například mládí, sice samy o sobě předpokládají určité 



 
 

16 

charakteristiky (v případě mládí je to například experimentování či idealismus), zároveň 

ale nelze tvrdit, že generace, která své mládí prožila v 70. letech minulého století, bude 

vykazovat podobné charakteristiky jako ta generace, která vyrůstala o 20 let později 

(McCrindle, 2014). Tyto charakteristiky, spojené s věkem a životní etapou, lze totiž 

považovat spíše za přechodné. Naopak již dříve zmíněné milníky, společenské a kulturní 

trendy, ale dále také technologický vývoj dané generace jsou ty faktory, které vtisknou 

jednotlivci v rámci jeho konkrétní životní etapy rysy, které si v sobě určitým způsobem 

ponese po dobu celého života a které se následně více či méně projektují i do jeho 

spotřebního chování. 

2.2 Přehled generací  

Ačkoliv platí, že každý jedinec je vysoce individuální bytostí, která byla ovlivněna 

faktory specifickými pro každého z nás a nelze je tedy paušalizovat, je zároveň možné 

jednotlivé generace shrnout určitými společnými charakteristikami. Ty se týkají především 

jejich životních postojů a cílů, ale také motivace (Strauss a Howe, 1991). Je však třeba vzít 

v úvahu, že dostupné údaje o jednotlivých generacích se také úzce vztahují na místo, ve 

kterém se konkrétní generace vyskytuje. Politické uspořádání či společenská hierarchie 

způsobovaly výrazné rozdíly v generačních charakteristikách především ve druhé polovině 

minulého století, kdy například americká generace X vykazuje jiné rysy než její česká 

paralela. V nynějším globalizovaném světě už se sice charakteristiky patnáctiletého 

amerického teenagera neodlišují tak výrazně od jeho českého vrstevníka, i přes to je však 

nutné vzít v úvahu minimálně drobné odlišnosti.  

Vedle toho se také můžeme setkat u různých autorů s mírně odlišným časovým 

vymezením, rozdíly jsou však většinou pouze v řádu několika let a týkají se především 

vymezení posledních dvou generací Y a Z. Posledním důležitým východiskem, které je 

třeba si při zkoumání generací uvědomit, je to, že jednotlivé generace jsou navzájem 

propojeny a nelze je od sebe tedy oddělovat jako dvě samostatné jednotky, protože 

generace spolu žijí vedle sebe paralelně a navzájem se tedy ovlivňují, například v podobě 

sociálního vlivu jako primárních/sekundárních skupin či kulturního vlivu v podobě 

předávání tradic a zvyků.  

Pro účely této práce bude využito následujícího časové rozhraní, které je průnikem 

dat čerpaných od různých autorů, konkrétně McCrindla (2014), Howe and Strausse (2007) 

a Levickaite (2010). Zejména pro generaci Z a generaci Y existuje několik různých 

označení či nálepek, tabulka níže uvádí pouze ty nejčastější a nejběžněji používané.  
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Název generace  Časové vymezení  

Generace Baby Boomers I. polovina 40. let – začátek 60. let 
 

Generace X I. polovina 60. let – konec 70. let 
 

Generace Y/Mileniálové/Me Generation 1980 – I. polovina 90. let 
 

Generace Z/iGeneration/Digital Natives II. polovina 90. let – 2010 
 

Generace Alpha 2010–? 
 

Tabulka č. 1: Přehled generací1 

2.2.1 Generace Baby Boomers  

Generace Baby Boomers je výsledkem poválečného optimismu – jedná se o jednu 

z nejpočetnějších generací vůbec. Vyrůstala většinou v tradičně orientovaných rodinách, 

jimž dominoval otec jako hlava rodiny (McCrindle, 2014). Vychovávána byla pokud 

možno především tak, aby se již nikdy neopakovaly tragické dějiny světových válek, tedy 

s kritickým pohledem na historické postavy jako byly Hitler či Stalin (Howe and Strausse, 

2007). Američtí Baby Boomers jsou také přezdíváni „květinové děti“ s odkazem na jejich 

odbojovou roli v rámci protestů za lidská práva či demonstracím proti válce ve Vietnamu 

(Rayback, 2016). Baby Boomers v USA vyrůstali v ekonomické prosperitě obklopeni 

ztělesněním tzv. amerického snu. Sami pak upřednostňovali pracovní život nad osobním 

životem a pracovali většinou v klasických 8hodinových směnách od 9 do 5 hodin 

odpoledne.  

V tuzemsku generace Baby Boomers vyrůstala v odlišném prostředí od toho 

amerického, polarizovalo ji od ní politické rozdělení moci po II. světové válce (Levickaite, 

2010). Optimistická víra v budoucnost nebyla v komunistickém politickém režimu příliš 

rozšířená, naopak panovala cynická hesla jako „kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“ (Aksen, 

2014). O budoucnosti českých Baby Boomers často rozhodoval tzv. kádrový profil, tedy 

třídní původ, a tak se mezi nimi často objevují tendence vinit systém (Forbes, 2016). Stejně 

                                                        
1 Zdroj: vlastní zpracování podle McCrindla (2014), Howe and Strausse (2007) a Levickaite (2010) 
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jako američtí Baby Boomers však také věřili v tvrdou práci a byli zvyklí pracovat i 6 dní 

v týdnu (Aksen, 2014).  

Výzkumy popisují Baby Boomers jako spotřebitele, pro které je při kupním 

rozhodovacím procesu směrodatná především nízká cena (Williams a Page, 2011). Pokud 

už chtějí vynaložit vyšší finanční prostředky, pak své finance investují nejčastěji do rodiny, 

která je pro ně prioritou (Abramson, 2019). Ať už se to týká splácení hypoték svých dětí či 

zajištění jejich nezávislosti, Baby Boomers jsou ochotní jim s tím finančně dopomoci. 

Vedle nejbližších je pak podle autorů Williams a Page (2011) středem jejich pozornosti 

zdraví, a to nejen kvůli jejich vyššímu věku, ale jednoduše kvůli potřebě o sebe pečovat. 

Až 72 % členů generace Baby Boomers čte obaly produktů, aby zjistili, zda je produkt 

zdravý (Fona, 2011). Podle empirického výzkumu Parmenta (2013) účastníci generace 

Baby Boomers měli také jako spotřebitelé tendenci volit kvalitu před sociálním statusem 

produktu nebo značky, jelikož sociální faktory se ukázaly jako obecně nižší míry vlivu. 

Ačkoliv si však produkty zkoumaní účastníci vybírali spíše racionálně, značku či prodejce 

jako takového volili hlavně na základě emocí, což je pravděpodobně způsobeno tím, že 

prokazovali i vysokou míru loajality.  

2.2.2 Generace X  

Generace X je označení zejména pro generaci západního světa, která se rodila 

zhruba od první poloviny 60. let do konce 70. let a její vznik je spojován s objevem 

antikoncepční pilulky (Howe a Strausse, 2007). V českém prostředí se používá spíše 

termín Husákovy děti, tedy děti narozené za vlády prezidenta Gustáva Husáka za 

totalitního režimu v Československu. 

Co se týče západního prostředí, je tato generace často v literatuře spojována 

s „revolučnějšími“ tendencemi, kdy její příslušníci odmítali předem naplánovaný život, 

který vedli jejich předchůdci z generace Baby Boomers (Levickaite, 2010). Jako první 

generace například začala generace X do jisté míry vyhledávat tzv. work-life balance, tedy 

rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, což způsobily jejich zážitky z dětství 

a dospívání, kdy často oba rodiče tvrdě pracovali a oni tak museli mnoho času trávit bez 

nich (Ryback, 2016).  

Generace X je spojována i s výrazným úpadkem míry porodnosti (zejména 

v kontrastu s Baby Boomers), zároveň ale také její příslušníci sami změnili postoje 

k zakládání rodiny. Tu začali mnohem více plánovat a odsouvat na pozdější věk, což opět 

ovlivnily zkušenosti z raného života – generace X často vyrůstala v rozvedených 
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manželstvích, jejichž procento v etapě této generace značně vzrostlo (Howe and Strauss, 

2007). Dalším neopomenutelným výrazným rysem, který je spojen s touto generací, je 

nárůst kriminality, nové civilizační choroby typu AIDS a rozšíření drog a návykových 

látek.  

Co se týče českých specifik, generace Husákových dětí tzv. work-life balance není 

nakloněná tolik, jako generace X ze západního světa (Aksen, 2014). Zaměstnání je pro ně 

stále prioritou a nemají problém s loajalitou ke svému zaměstnanci i v podobě přesčasů. 

Podle průzkumů se totiž přiklánějí hlavně k životním hodnotám jako je klidný, finančně 

zabezpečený život, například v podobě vlastního bydlení, k jehož dosažení je stálý příjem 

neodmyslitelný (Forbes, 2016). Jejich heslem by tedy mohlo být například rčení: ,,nejdřív 

práce, pak koláče.“  

Ačkoliv vlastní označení generace může naznačovat, že členové generace X 

nevykazují žádná výrazná specifika ve spotřebním chování, výzkumy tvrdí, že tomu tak 

není (Wroblewski, 2018). Generace X například vykazuje známky skepticismu až cynismu 

k prezentovaným informacím, a tak z hlediska marketingové komunikace nemusí být 

snadné ji oslovit k uskutečnění nákupu (Chrinian, 2016). Jako spotřebitelé chtějí být plně 

informováni a požadují produkty, které přesně odpovídají jejím nárokům (Richardson, 

2018). Stejně jako u Baby Boomers je pro ně zásadní finanční stabilita, jsou tudíž velmi 

citliví na cenu a výzkumy naznačují, že mají tendence podle ní orientovat i své nákupní 

rozhodování (Williams a Page, 2011). 

2.2.3 Generace Y  

Od roku 1980 až zhruba do roku 1995 se rodila generace Y, tedy generace 

vyrůstající na přelomu tisíciletí – proto jejich označení mileniálové. Jedná se o první velmi 

početnou generaci od Baby Boomers a také generaci, které její rodiče věnovali do té doby 

neobvyklou pozornost i snahu o zabezpečení (Howe and Strauss, 2000). Nejedná se jen 

o materiální zabezpečení, ale také například zdravotní, a to už od prenatálního stavu – 

podle průzkumů se v době, kdy se začala rodit generace Y, budoucí matky o sebe staraly 

víc než kdy dřív, což se projevilo snížením úmrtnosti narozených dětí a následným 

zvýšením celkové početnosti této generace. Pečlivá péče pokračovala i v průběhu dětství 

a dospívání mileniálů, což vede k názoru, který se často objevuje ve společnosti a médiích, 

že mileniálové jsou příkladem tzv. ,,trophy kids“ - děti, které jejich rodiče chválili téměř za 

vše a měli tendence je tudíž neustále oceňovat jakýmisi trofejemi (Broennimann, 2018).  



 
 

20 

Kvůli této pozornosti, na kterou mileniálové byli zvyklí od svého raného dětství, je 

často v médiích tato generace charakterizována i jako narcisistická a nenasytná – proto 

označení ,,me generation“ (Rayback, 2016). Často také bývá poukazováno na jejich 

bezradnost, co se týče osamostatnění se, Tapscott (2009) se však domnívá, že to je 

způsobeno extrémně širokým spektrem možností, kterými mileniálové disponují. Zároveň 

s tím ale podle průzkumů mileniálové nemají problém udržet krok, nedělají jim problém 

změny ani rychlý životní styl, ovládají multi-tasking (Berkup, 2014). Vedle toho tento 

autor poukazuje také na to, že se mileniálové narodili do globalizovaného světa, tudíž již 

dokáží přemýšlet jako ,,globální občan“, například co se týče uznávání hodnot jako je 

rasová, etnická, náboženská nebo obecně kulturní rovnocennost mezi lidmi.  

Co tuto generaci výrazně odlišuje, je i jejich vztah k digitálnímu prostředí 

(Levickaite, 2010). Autorka se shoduje i s dalšími studiemi, které tvrdí, že mileniálové byli 

rozmachem digitálních technologií ovlivněni hlavně na úrovni komunikace, procesu 

socializace a nástrojů a prostředků, které využívají k práci. Tapscott (2009) pak doplňuje, 

že technologie se pro tuto generaci v průběhu života staly něčím jako vzduch, o kterém ani 

nemají potřebu explicitně mluvit – tak samozřejmé pro ně už je technologie používat. 

Mileniálové se je totiž v relativně mladém věku naučili používat a díky tomu je nyní 

dokáží efektivně využít takřka pro cokoliv, ať už se jedná o pracovní zadání či soukromý 

život (Berkup, 2014). Podle výzkumů dokáží také velmi dobře filtrovat informace, které 

skrz svůj digitální výzkum umějí efektivně získat, a následně s nimi dokáží i stejně 

efektivně pracovat pro dosažení svých cílů.  

Co se týče zaměstnání, pak mileniálové, podle studie Naumovské a Novkovské 

(2018), ale i dalších autorů, nemají zábrany při zpochybňování autorit a hierarchie 

a očekávají za svou práci uznání, zpětnou vazbu i vlastní pocit zadostiučinění. Finanční 

ocenění pro ně již není zásadním kritériem, převažuje touha po osobním růstu a work-life 

balance. Berkup (2014) pak potvrzuje, že vzhledem ke své celkové náklonnosti ke změnám 

a intolerantní povaze se mileniálové nebojí opustit svá zaměstnání za lepší příležitostí. 

Klíčem k jejich udržení je neustálá stimulace a motivace, od své práce totiž očekávají 

přidanou hodnotu – nechtějí jen práci, nechtějí být jen řadovým zaměstnancem. Zároveň 

však nechtějí být na práci závislí, své příjmy proto využívají převážně k tomu, aby si 

užívali života (Forbes, 2016). Zároveň v souladu s jejich preferencemi na work-life 

balance, je ve středu jejich zájmu rodina, kterou mileniálové podle průzkumů odmítají 

stavět na úkor své práce (Bannon et al., 2011 in Smith and Nichols, 2015). Všechny tyto 

faktory a generační odlišnosti musí firmy a zaměstnavatelé vzít v potaz, vzhledem k tomu, 
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že v roce 2020 bude ve Spojených státech 35 % pracovní síly tvořit právě generace Y 

(Manpower, 2016).  

Některé z výše zmiňovaných charakteristik se také projevují na mileniálech jakožto 

na spotřebitelích, a to ve smyslu zodpovědnosti vůči svým nákupům. Průzkum z roku 2015 

ukázal, že až tři ze čtyř respondentů z řad generace Y jsou ochotni si připlatit za produkty 

nebo značky, které používají udržitelné postupy při své výrobě nebo prodeji (The Nielsen 

Company, 2015). Průzkum společnosti Conne Communications pak doplňuje, že 9 z 10 

mileniálů je ochotno změnit značku za tu, která se zasluhuje o společenskou odpovědnost 

(Conne Communications, 2015). Lze tedy vyvodit, že mileniálům, kteří se narodili do 

globalizovaného světa, nejsou environmentální či společenské problémy lhostejné 

a vyžadují od značek zodpovědné a etické chování. To je důležité pro marketingová 

oddělení jak nyní, tak do budoucna. Ve Spojených státech jsou útraty tamních mileniálů 

v roce 2020 odhadovány na 1.4 trilionu amerických dolarů, čímž tedy budou tvořit zhruba 

třetinu všech prodejů (Accenture, 2013). Z hlediska marketingu tak pro značky více než 

kdy jindy nabývá na důležitosti CSR a branding, případný re-branding značky.  

2.3 Generace Z  

Generace Z, na kterou se soustředí tato práce, je aktuálně po generaci Alpha druhou 

nejmladší generací. Její členové se rodili od druhé poloviny 90. let minulého století do 

roku 2010 (McCrindle, 2014). Jejich rodiče z řad generace X jsou spíše staršího věku, než 

bylo dříve běžné, jelikož jejich matky odkládaly mateřství až průměrně na 31. rok života 

(Levickaite, 2010). Podobně jako mileniálové, i tato generace má se svými rodiči velmi 

blízký vztah, dokonce ještě bližší, jak dokládají odborné zdroje. Podle studie Grail 

Research (2011) je to způsobeno tím, že jejich rodiče zažili trend rozvodů a rozpadlých 

rodin, a tak se snaží o obnovení tradičních rodinných hodnot. Naopak Baby Boomers, tedy 

rodiče mileniálů, byli více kariérně orientování (a to i ženy matky), a ačkoliv mileniály 

vychovávali s velkými očekáváními, také měli tendenci je rozmazlovat a obecně jim více 

dopřávat. Tyto tendence u rodičů z řad generace X nejsou tolik přítomné, což poté 

z příslušníků generace Z udělalo o něco tolerantnější, rozvážnější a zodpovědnější jedince, 

jak se shoduje hned několik studií, například Vision Critical (2017). 

Ty mimo jiné popisují generaci Z jako plně digitalizovanou generaci, která je na 

používání moderních technologiích zvyklá ještě více než jejich předchůdci z řad mileniálů. 

Většina z nich již svět bez digitálních technologií nezná – narodili se do světa, kde 

aplikace, sociální sítě a mobilní zařízení jsou automatickou součástí života (Naumovská 
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a Novkovská, 2018). Vzhledem k tomu, že jsou zvyklí právě prostřednictvím digitálních 

nástrojů získávat online v podstatě cokoliv bleskovou rychlostí, podle výzkumu jejich 

průměrná délka pozornosti ještě více klesla, z 12 sekund na 8 sekund (Vision Critical, 

2017). Jak ale poukazuje Naumovská a Novkovská (2018) zároveň také stejně jako 

mileniálové velmi dobře zvládají multi-tasking a naopak dokáží věnovat pozornost více 

stimulům naráz. Odborníci se dokonce domnívají, že mají ,,největší synchronizaci 

motorických dovedností pro ruku, oko a ucho v historii lidstva“ (Berkup, 2014:224). 

Generace Z je obecně v médiích i literatuře považována za zrychlenou generaci, ať už se to 

týká jejich vývoje, začátku jejich vzdělávání či vystavování marketingovým praktikám, vše 

u generace Z začíná nebo se děje rychleji oproti ostatním generacím, což Levickaite (2010) 

vysvětluje hlavně rozmachem technologií. Do budoucna se podle studií generaci 

Z přikládají charakteristiky jako inovativnost, efektivita či orientace na výsledek (Berkup, 

2014). 

2.3.1 Sedm faktorů generace Z  

Generační odborník Mark McCrindle ve své knize The ABC of XYZ (2014) 

definoval 7 faktorů, které charakterizují generaci Z. První z nich se týká demografických 

změn, do kterých se generace Z narodila a ve kterých bude žít. Jedná se především 

o stárnutí populace, což v důsledku znamená, že ,,generace Z bude pracovat a žít déle 

a také bude mít delší dobu odchodu do důchodu“ (McCrindle, 2014:14). Další 

charakteristikou této generace je její mezinárodní a globální propojenost skrze globální 

značky a technologie, což z ní činí opravdovou generaci 21. století. Třetím faktorem je 

jejich výše zmiňovaná integrace digitálních technologií do všech oblastí života. Zatímco 

například jejich rodiče z řad generace X začali používat technologie až v dospělém věku 

a používají je tudíž zejména jako praktické nástroje pro splnění úkolu či zjednodušení 

práce, generace Z bez nich již život nezná a používá je automaticky na denní bázi ve všech 

sférách. Ještě o stupeň výš, než u mileniálů, se tak jedná o ,,globální občany“, a to právě 

díky technologiím, které jim jednoduše umožňují sledovat v přímém přenosu jejich 

oblíbenou celebritu na druhé straně zeměkoule. Pátým faktorem je jejich preference 

vizuálního sdělení, jejich vnímání tudíž více zaujme obrazová forma spíše než textová, což 

je důležitý poznatek z hlediska psychologických vlivů na spotřební chování. Vzdělávání 

pak pro generaci Z již není věkově omezenou záležitostí, naopak se stává celoživotním 

procesem. Změna nastala také v systému výuky, který již do centra nestaví učitele 

vykládajícího látku, ale spíše interaktivní způsob učení, který studenta zapojuje do 

problematiky. Posledním, sedmým faktorem definujícím generaci Z jsou jejich úzké 
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sociální vazby na jejich vrstevníky, které je víc než kdy jindy ovlivňují. Tato propojenost 

je opět umožněna užíváním technologií, zejména pak sociálních sítí, které poskytují 

možnost být ve spojení 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. I tento faktor se může do vysoké 

míry projevit jako jeden ze sociálních vlivů v podobě sociálních skupin, popisovaných 

v předcházející kapitole.  

2.3.2 Generace Z a digitální technologie  

Třetím faktorem, týkající se digitální integrace, odkazoval McCrindle (2014) na 

výzkum Marca Prenskyho (2001), který rozdělil vztah jednotlivých generací k digitálním 

technologiím do třech prototypů. Prvním z nich je tzv. digitální pozorovatel, jehož zástupci 

jsou převážně z řady budovatelů, tedy válečné generace (McCrindle, 2014). Ti se poprvé 

do styku s digitálními technologiemi dostali až po středním věku, a tudíž jsou pro ně 

konceptem, který znají, ale jen málokdy používají. Tzv. ,,digital transactors“ (McCrindle, 

2014: 55) z generace Baby Boomers dosáhli dospělého věku ještě dávno bez digitálních 

technologií a někteří z nich si jejich používání osvojili více a někteří méně. Generaci X 

oproti tomu rozmach technologií v masovém měřítku zastihl již v mladším dospělém věku, 

a tak se je naučili používat ochotněji než jejich předchůdci. Poslední dvě generace, Y a Z, 

se pak řadí již mezi výše zmiňované digitální integrátory, kteří technologie používají od 

mladého věku (generace Y) nebo se do nich již přímo narodili (generace Z).  

Právě pro tuto skutečnost je generace Z považována za první skutečně nativní 

digitální generací. Mnoho z nich má doma podle průzkumů běžně přístup až k 5 

obrazovkám – televizi, stolnímu počítači, notebooku, tabletu a chytrému telefonu (Vision 

Critical, 2017). Velmi blízký vztah má generace především k poslednímu jmenovanému 

zařízení, svému telefonu, který je s nadsázkou často uváděn jako jejich součást. To 

dokazuje například srovnání výsledků Grail Research z roku 2011 a Centra pro generační 

kinezi z roku 2018. Zatímco v roce 2011 podle Grail Research mělo 79 % dívek ve věku 

12 let svůj vlastní mobilní telefon, v roce 2018 už jej vlastnilo celých 95 % dotázaných ve 

věku 13 až 22 let (Villa, Denison a Dorsey, 2018). Toto zařízení pak používají v podstatě 

nepřetržitě - 35 % z nich jej používá 1–4 hodiny denně, ale dalších 35 % z nich dokonce až 

5–10 hodin denně. To se děje pravděpodobně proto, že podle stejného průzkumu 65 % 

příslušníků generace Z mobil používá několikrát týdně i po půlnoci. Jedná se tedy 

o generaci, která je připojená online doslova ve dne v noci, což nese i své negativní 

důsledky. 58 % z nich se necítí ve své kůži, pokud jsou od svého telefonu vzdáleni na pár 

hodin či méně, ale celých 31 % je nesvých už při první půlhodině. I přesto však 96 % 
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souhlasí s tím, že jejich generace tráví na mobilu příliš mnoho času (Broennimann, 2018). 

I česká generace Z v tomto nijak nevybočuje: podle studie Ipsos (2017) několikrát denně 

užívá internet 86 % z nich a sociální sítě vícekrát za den navštěvuje 77 % z nich.  

2.3.3 Generace Z versus Generace Y  

Autorky studie časopisu Research World se domnívají, že ačkoliv se často 

mileniálové a generace Z řadí ,,do jednoho pytle“ a přiřazují se jim velmi podobné, někdy 

i totožné charakteristiky, jejich průzkum zjistil, že tomu tak v praxi není (Black, Asadorian 

a Dunnet, 2017). Například i přes to, že se svými rodiči mají podobně blízké vztahy jako 

právě mileniálové, nebyli do takové míry rozmazlováni a jsou si tak mnohem více vědomi 

okolního světa, ve kterém si musí najít své místo. Tato prozíravost a pragmatičnost se pak 

projevuje i v jejich snaze být připraven na všechny nástrahy a náročné časy, které se 

mohou v budoucnu objevit. Výzkum společnosti Vision Critical tuto generaci popisuje 

jako ,,střízlivou generaci“, která je optimistická ohledně své budoucnosti, ale není naivní, 

a to zejména co se týče osudu věcí, které nemají ve svých rukou, jako je například politika 

nebo ekonomika (2017). Na to vše podle studie Ipsos však kromě odlišné výchovy měly 

vliv také dvě události, které v poslední dekádě otřásly světem: teroristické útoky z 11. září 

2001 a ekonomická krize z roku 2008 (Volek, 2018). Jenkins (2018) k tomu podotýká, že 

jejich vnímání světa ještě ovlivňují i kontinuálně probíhající hrozby, do kterých se již 

členové generace Z narodili a jsou jimi tudíž svědky v průběhu celého života: například 

environmentální problémy v podobě globálního oteplování. Kvůli všem těmto 

skutečnostem je tedy generace Z popisována jako o něco opatrnější a pragmatičtější než 

mileniálové, kteří spíše předpokládají, že všechno se nakonec obrátí k dobrému (Black, 

Asadorian a Dunnet, 2017). Česká generace Z v tomto hledisku zejména vyniká: celých 81 

% se domnívá, že život se vyvíjí příliš rychle (oproti 74 % jejich vrstevníků ze světa) a 76 

% si myslí, že žijeme ve stále více nebezpečném světě (Ipsos, 2017).  

Rozdíly ve výchově způsobují i další odlišnosti od mileniálů: zatímco generace Y 

byla vychovávána s velkými očekáváními a selhání byla neakceptovatelná, generace Z už 

tak vysokými požadavky svazovaná není, a naopak rizika selhání se tolik neobává a chápe 

jej jako možnost k poučení se z chyb (Black, Asadorian a Dunnet, 2017). Takové tendence 

ale podle studie Ipsos (2017) nejsou až tolik patrné u české generace Z, podle jejíž 

výsledků se 64 % mladých lidí cítí pod tlakem stát se úspěšnými a vydělávat peníze.  

Na rozdíl od mileniálů také generace Z nevyrůstala v ekonomickém rozkvětu, ale 

jak již bylo řečeno, byla svědkem (a pocítila důsledky) ekonomické krize z roku 2008 
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(Vision Critical, 2017). Tudíž je opatrnější i v nakládání s financemi a statistiky dokládají, 

že v porovnání s mileniály mnohem více šetří. Navzdory tomu se však generace Z nebojí 

být podnikavá – podle průzkumů by až 72 % středoškoláků chtělo jednou založit vlastní 

firmu (Jenkins, 2018).  

Opatrnější je generace Z podle výzkumů i v přístupu k sociálním sítím, jsou si více 

vědomi rizika sdílení svých osobních informací, na rozdíl od mileniálů, kteří byli první 

generací, jež přišla do intenzivního kontaktu s rozmachem těchto platforem v mladém věku 

a těchto rizik si ještě nebyla tolik vědoma (Black, Asadorian a Dunnet, 2017). Tudíž i co se 

týče několikrát skloňovaného vztahu k technologiím obecně se mezi těmito dvěma 

generacemi najdou rozdíly, jelikož je to právě generace Z, která je první, skutečně nativní 

digitální generací.  

2.3.4 Generace Z z hlediska trhu práce  

I přes to, že nejstarší členové generace Z momentálně vstupují na pracovní trh nebo 

jsou v posledních ročnících vysoké školy, mnoho z nich je stále v příliš mladém věku a 38 

% z nich tedy většinu financí poskytují rodiče (Villa, Denison a Dorsey, 2018). To však 

neznamená, že si sami nijak nevydělávají: naopak zhruba 23 % z nich má brigádu, ať už 

nárazovou či pravidelnou. V případě české generace Z má podle studie Ipsos (2017) 

brigádu, odkud plyne jejich většina finančních prostředků, dokonce celých 44 % 

a finančních prostředků od rodičů využívá 36 % z nich.  

Co se týče hledání práce, ačkoliv by se dalo předpokládat, že jako plně digitální 

generace budou využívat hlavně technologie, nedávná studie prokázala, že jako první se 

generace Z obrátí mezi své známé, rodinu, či stávající zaměstnance firmy (Villa, Denison 

a Dorsey, 2018). Online prezentaci svých potenciální zaměstnavatelů pak tato generace 

neprozkoumává jen na sociálních sítích jako je Facebook a LindkedIn, ale sleduje je i na 

Instagramu nebo Youtube. 

Od svého prvního zaměstnání očekávají především možnost kariérního růstu, 

přátelské pracovní prostředí a fakt, že je obsah práce bude naplňovat, jak tvrdí 

Broennimann (2017). Autorka ve své práci také uvádí, že na rozdíl od předchozí generace 

nevyžadují do takové míry rovnováhu mezi pracovním a osobním životem – naopak jsou 

připraveni pro své cíle tvrdě pracovat. Očekávají za to ale odpovídající finanční 

ohodnocení, jako generace se tedy opět vrací k penězům jako velmi důležitému ukazateli 

úspěchu – nahlíží na to tak až 70 % z nich. Na druhou stranu podobně jako mileniálům, 

i generaci Z velmi leží na srdci jejich spokojenost v zaměstnání a pocit naplnění. Spoléhají 
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v tom ale mnohem více sami na sebe, jelikož znají své možnosti a věří si, co se týče jejich 

schopností je využít. Proto také očekávají, že s nimi bude jednáno jako s rovnocennými 

i na nižších pozicích, tradiční hierarchie nadřízený versus podřízený u nich neuspěje 

(Volek, 2018). Ačkoliv generace Z věří, že ambice a úspěch nejsou nutně podmíněny 

věkem nebo vzděláním, i tak podle studie BNP College Research (2015) celých 89 % 

z nich považuje vysokoškolské vzdělání jako za cestu za lepšími pracovními možnostmi 

a požadovanou kariérou. Kromě odpovídajícího finančního ohodnocení, rovnocenného 

zacházení a pocitu naplnění od zaměstnání ještě až ⅔ z nich očekávájí neustálý přísun 

zpětné vazby za svou odvedenou práci (Villa, Denison a Dorsey, 2018). Díky tomu, že 

nonstop komunikace (umožněná digitálními technologiemi), je pro generaci Z klíčovou 

součástí jejich života, očekávají to samé i na svém pracovišti. Autoři dodávají, že důležitá 

je však především kontinuálnost zpětné vazby a ne její množství, tudíž stačí i velmi krátké 

a jednoduché zhodnocení odvedené práce, ale ve vysoké frekvenci.  

2.3.5 Generace Z z hlediska kupní síly  

Ačkoliv bylo doposud věnováno mnoho výzkumu a studií generaci mileniálů, 

stejně velká pozornost by měla být věnována právě generaci Z. Podle studie z časopisu 

Research World tato generace tvořila v roce 2017 už 27 % z celkové globální populace 

(Black, Asadorian a Dunnet, 2017). Často citované útraty amerických příslušníků generace 

Z jsou vyčísleny na 44 bilionů amerických dolarů a až 200 bilionů dolarů, pokud vezmeme 

v potaz i jejich vliv na nákupy jejich rodičů (Black, Asadorian a Dunnet, 2017). Nedávná 

studie ,,The Power of Gen Z influence“ (Barkley Inc., 2018) však tyto statistiky uvádí na 

pravou míru: číslo 44 bilionů vychází z dat z roku 2012 a týkalo se příslušníků generace 

Z ve věku 6–17 let, což nepokrývá celkové věkové rozhraní 7–21 let. Zároveň je také 

nutné vzít v potaz, že žádná dotazovaná skupina pravděpodobně neutratí 100 % svých 

výdajů, tudíž studie došla k závěru, že přesnější hodnota kupní síly americké generace Z je 

zhruba kolem 29 bilionů dolarů, která se však stále týká těch ve věku 6–17 let (Barkley 

Inc., 2018). Studie mimo to prostřednictvím čerpání dalších dat a výpočtů přináší i jiná 

zajímá data, jako jsou odhadované celkové přímé útraty celé generace Z (143 bilionů 

dolarů), útraty rodičů této generace na svých dětech (až 127 bilionů dolarů) a nepřímých 

útrat, tedy těch útrat, které generace Z ovlivňuje (až 333 bilionů dolarů). Data ze studie 

Ipsos (2017) doplňují, že v případě české generace Z má průměrně typický jedinec volně 

k dispozici zhruba 10 290 Kč.  
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2.3.6 Generace Z z hlediska marketingové komunikace  

Vzhledem k dramaticky rostoucí kupní síle generace Z musí firmy zvážit 

a případně přepracovat své dosud používané marketingové taktiky pokud chtějí zůstat, či 

se stát, úspěšnými na trhu. Znalosti o předchozí generaci Y, které se některé značky sotva 

naučily nebo jsou ještě v procesu učení, už na nastupující generaci nejsou 100% 

uplatnitelné. Jak ukázaly předchozí kapitoly této práce, generaci Z nelze považovat za 

mileniály 2.0, jelikož její příslušníci prokazují mnoho odlišností od svých předchůdců, a to 

se projevuje i v jejich spotřebitelských preferencích. Jednou z těchto odlišností je i jejich 

loajalita, větší než například u mileniálů (Jenkins, 2018), což může sloužit jako motivace 

pro firmy, aby se snažili své nové zákazníky z řad generace Z lépe poznat a pokusit se 

získat si jejich věrnost prostřednictvím správné (marketingové) komunikace.  

Jednu z klíčových rolí hraje vhodný branding značky. Generace Z podle rešerše 

sympatizuje se značkami, pro které nebudou jen zákazníky, jako spíše spolutvůrci (Jenkins, 

2018). Ať už se jedná o konkrétní produkt nebo o celou značku jako takovou, pocit 

participace je u generace Z podle studií důležitý a žádaný. Firmy by se také měly snažit být 

co nejvíce autentické, ať už využíváním běžných lidí (případně zákazníků dané značky) 

místo celebrit ve svých propagačních kanálech, či vyhýbáním se vyumělkovaným 

příběhům, což preferuje až 70 % z nich (Quigley, 2018). Oba tyto faktory podle studie 

Ipsos (2017) rezonují i u české generace Z, která hledá personalizované produkty 

a opravdové produkty či značky. Jednou z možných cest, jak těchto cílů, tedy autenticity 

a poskytnutí pocitu participace, dosáhnout, je nabídnout generaci Z co největší možnou 

personalizaci a prostor k interaktivitě se značkou (Black, Asadorian a Dunnet, 2017). 

Dalším důležitým pilířem brandingu jsou hodnoty, ke kterým se značka hlásí a kterým 

přikládá na významu. Generace Z velmi bedlivě sleduje účel a relevanci a raději si produkt 

či službu koupí u značky, která je má než u té, která je k tomu laxní (Sandel, 2018). Česká 

generace Z je k takovým otázkám podle výsledků studie Ipsos (2017) ještě vymezenější, 

než ve světě: 84 % se domnívá, že firmy se nedostatečně věnují otázce životního prostředí, 

oproti 77 % ve světě. Z toho vychází, že obecně Generace Z od firem očekává stanoviska 

k současným otázkám v konkrétní podobě a je nutné brát v potaz, že si veškeré informace 

může velice rychle během několika kliknutí ověřit prostřednictvím digitálních technologií, 

kde je jako doma (Sandel, 2018). To potvrzují i data o české generaci Z, která hledá 

značky okamžitě a pohodlně dostupné, nejlépe právě prostřednictvím personalizované 

zkušenosti (Ipsos, 2017).  
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Právě působení značek online je při komunikaci s generací Z stěžejním bodem, což 

se týká především jejich zastoupení na sociálních sítích. Celých 73 % příslušníků generace 

Z sleduje alespoň jednu značku na sociálních sítích, zatímco 52 % sleduje 3 a více značek 

(Villa, Denison a Dorsey, 2018). Na rozdíl od mileniálů, kteří k interaktivitě se značkami 

online využívají hlavně Facebook, klíčovou platformou je pro generaci Z Instagram, který 

k tomuto účelu využívá 41 % z nich. Neméně důležitý je také Youtube, který podle jiné 

studie preferuje 40 % z nich (Cassandra Report, 2015). Studie agentury Geometry pak 

prokázala, že 90 % dotázaných byla ovlivněna ve svém nákupu relevantním obsahem na 

sociálních sítích (2017). Česká generace Z však vyjadřuje nejvyšší náklonnost k Youtube, 

který sleduje 54 %, na druhém místě je pak Instagram, který nejvíce preferuje 44 % (Ipsos, 

2017).  

Ruku v ruce s komunikací na sociálních sítích jde nový fenomén, který se zrodil 

v posledních několika letech: influencer marketing. Do něj jsou investice na Instagramu za 

rok 2016 odhadovány na 570 milionů amerických dolarů (Sandel, 2018). Podle výsledků 

jedné z provedených studií dokonce influenceři zastávali první místo, co se týče vlivu na 

generaci Z (33 %), a předběhli tak do té doby nejvlivnější rodinu a přátele (Geometry, 

2017). Jak již bylo zmíněno, generace Z je opatrná v nakládání s penězi, a tak si zjišťuje 

předem, za co své peníze utratí. To dokazují i výzkumy, které tvrdí, že až 68 % si nejdříve 

zjistí alespoň 3 recenze před uskutečněním nákupu (Villa, Denison a Dorsey, 2018). To 

v případě nakupování online potvrzuje u české generace Z i Ipsos (2017), podle kterého se 

40 % mladých lidí nechá ovlivnit recenzemi, které si zjistili před uskutečněním nákupu. 

Právě v oblasti zdrojů týkajících se získávání recenzí a doporučení v poslední době roste 

význam influencerů. Ti, pokud svou práci dělají dobře (zůstávají autentičtí), jsou vnímáni 

jako běžní spotřebitelé, jejich zkušenosti a soudy o produktu, službě nebo značce jsou tedy 

generací Z považovány za relevantní. Podle studie Geometry (2017) až 77 % příslušníků 

generace Z považuje zkušenosti sdílené na sociálních sítích influencery za kredibilní. 

Nemusí se navíc nutně jednat o influencery s masivním dosahem (= statisíce 

následovatelů), naopak v posledních letech stoupá trend tzv. mikro-influencerů, tedy 

i běžných uživatelů s menším počtem sledovatelů, jejichž kredibilita je poté ještě vyšší 

(Sandel, 2018).  

2.3.7 Generace Z jako spotřebitel 

Výše rešeršovaná literatura a studie přinesly o generaci Z v rolích spotřebitelů 

několik poznatků. Prvním z nich byly poměrně výrazné specifické tendence k vyhledávání 
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recenzí a doporučení před uskutečněním nákupu, přičemž jejich pozitivní či negativní 

závěr samotné rozhodnutí do značné míry ovlivňuje. Lze tedy vyvodit, že podle těchto 

zjištění se generace Z chová specificky v rámci svého kupního rozhodovacího procesu 

zejména v druhém stádiu, tedy při průzkumu informací.  

Druhým důležitým faktorem plynoucí z provedené rešerše charakteristik generace 

Z může být také vliv výchovy rodičů, tedy primární skupiny, kterou v rámci dalších 

sociologických faktorů popisovala kapitola 1.4.2 Sociální vlivy. Jak již bylo řečeno, 

generace Z byla svými rodiči rozmazlována podstatně méně, než předchozí generace 

mileniálů a byla spíše vychovávána k pragmatičnosti, a to i co se týče finančního 

zabezpečení (Black, Asadorian a Dunnet, 2017) a šetřivých tendencí při nakládání s penězi 

(Visual Critical, 2017). Díky tomu pak může u generace Z docházet k většímu množství 

nákupů, které by Mowen (1997) podle své metodologie popsané v kapitole 1.2 Kupní 

rozhodovací proces klasifikoval jako takové, při kterých jedinec prochází rozšířeným 

rozhodovacím procesem.  

Dalším sociálním vlivem, který u generace Z může podněcovat specifika v jejich 

spotřebním chování, jsou názoroví vůdci v podobě influencerů. Při aplikaci výsledků výše 

zmiňované studie Geometry (2017) se lze domnívat, že referenční skupiny a názoroví 

vůdci v případě generace Z nabývají na významu a postupně tak mohou i zastínit vliv 

primární skupiny – rodiny nebo přátel. Důležitým faktorem pro to, aby konkrétní 

influencer dosahoval takového vlivu na své publikum, je již zdůrazňovaná autenticita jeho 

tvorby, jelikož jedině tak je splněna podmínka referenční skupiny, respektive názorového 

vůdce, kdy se daný jedinec s influencerem ztotožňuje a začne jej využívat právě jako zdroj 

informací nebo doporučení.  

Kromě citovaného Jenkinse (2018) či studie Ipsos (2017), i další zdroje 

zaznamenaly u generace Z tendence, které lze nazvat ,,manifestem individuální identity“ 

(Francis a Hoefel, 2018:8). Tuto potřebu vyjádřit svou jedinečnost a unikátnost lze 

kategorizovat jako jeden z osobních vlivů spotřebitele (viz kapitola 1.4.4 Osobní vlivy), 

čehož se právě spotřební chování stává jedním z nástrojů. Spotřebitelé z řad generace Z se 

podle citované studie nesnaží svými nákupy jen zapadnout do davu dalších spotřebitelů, 

naopak se snaží vystoupit z řady a hledají produkty a značky, které jim to umožní. Francis 

a Hoefel (2018) toto tvrzení dokládají čísly ze svého výzkumu: 58 % spotřebitelů 

z nejvyšší sociální třídy i 43 % nižší sociální třídy je ochotno si připlatit za 
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personalizované produkty či služby. Podobná čísla pak podle nich platí i pro značky 

a produkty, které nabízejí hodnoty, se kterými se spotřebitel ztotožňuje.  

Ačkoliv některé z výše uvedených poznatků byly klasifikovány v rámci kategorií 

vlivů vymezených rešerší literatury v první kapitole, zároveň je lze zařadit také jako 

specifika určité generační kohorty, viz kapitola 1.4.5 Vliv členství v konkrétní generační 

kohortě. Právě tyto vlivy a jejich míru dopadu na spotřební chování české generace 

Z zkoumá i vlastní empirický výzkum provedený pro účely této bakalářské práce. Tento 

výzkum, jehož cílem je přinést hlubší porozumění členům generace Z v rolích spotřebitelů, 

představuje následující praktická část.  
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PRAKTICKÁ ČÁST  

Praktická část je rozdělena do třech kapitol. V první z nich je představen provedený 

empirický výzkum, včetně jeho cílů a metodologie. Druhá kapitola praktické části je 

věnována deskripci hlavních zjištění výzkumu a interpretuje vzniklá témata. Poslední 

kapitola shrnuje výsledky vlastního výzkumu a provádí jejich reflexi vzhledem 

k poznatkům získaných v první, teoretické části práce.   

3. Empirický výzkum  

Třetí kapitola této práce nejprve seznamuje s cíli výzkumu a následně přináší 

stručný teoretický rámec, který je rovnou aplikován na případ výzkumu prováděného pro 

tuto práci. Je tedy postupně představena užitá metodologie, popis sběru dat i popis metody 

analýzy dat. Samotná analýza je pak provedena v následující kapitole.  

3.1 Cíle výzkumu  

Výzkum provedený pro účely této práce si klade za cíl přinést hlubší porozumění 

členů generace Z v rolích spotřebitelů v ČR, respektive jaké faktory jsou pro ně důležité, 

v kontextu kterých nákupních rozhodnutí a proč tomu tak je. Výzkum vychází ze zjištění, 

která byla o české generaci Z publikovaná v rámci studie Ipsos z roku 2017, viz kapitola 

3.2 Metodologie výzkumu. Z těchto poznatků pak byly sestaveny tyto výzkumné otázky:  

1.  Proč a jak jsou pro spotřebitele z generace Z důležité aspekty personalizace, 

doporučení, autenticity, dostupnosti a společenské odpovědnosti?  

2.  V jakých nákupních situacích jsou tyto aspekty nejrelevantnější pro jejich spotřební 

chování?  

3.2 Metodologie výzkumu  

Pro výzkumnou část této práce byla zvolena metoda kvalitativního výzkumu. 

Neexistuje jedno univerzálně platné vymezení kvalitativního výzkumu, nicméně například 

Hendl (2005) ve své publikaci uvádí tuto definici: ,,kvalitativní výzkum je proces hledání 

porozumění založených na různých metodologických tradicích zkoumání daného sociálního 

nebo lidského problému“ (Creswell, 1998 in Hendl 2005:50). Podle Flicka (1999) 

kvalitativní výzkum zajímá vlastní perspektiva participantů a jejich vztah ke zkoumané 

otázce v podobě jejich zkušeností nebo každodenních praktik. Objekt zájmu je tedy 

zkoumán ve svém přirozeném prostředí. Denzin a Lincoln (2003) dodávají, že k tomuto 
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zkoumání je zastáván interpretativní, naturalistický přístup s cílem vysvětlit určitý 

fenomén ve smyslu, jaký mu lidé svým chováním dávají.  

Na začátku kvalitativního výzkumník je obvykle stanoveno téma, které je doplněno 

o základní výzkumné otázky, které se mohou v průběhu všech fází výzkumu upravovat 

(Hendl, 2005). Účelem výzkumu může být explorace, popis nebo explanace. Sběr dat 

probíhá obvykle v delším časovém horizontu a podle způsobu, kterým je prováděn, je 

určena podoba kvalitativního výzkumu. Nejčastěji se jedná o pozorování, dotazování nebo 

analýzu dokumentů. Vedle toho také kvalitativní výzkum uplatňuje několik různých 

přístupů k věci, nejběžněji užívanými jsou případové studie, zakotvená teorie, etnografický 

výzkum či fenomenologický výzkum.  

Jako výchozí bod pro sestavení kvalitativního výzkumu pro tuto práci byla použita 

sekundární data získaná ze studie společnosti Ipsos z roku 2018. Ta prostřednictvím 

komparace dat ze serveru Populace.cz z roku 2017 a dat ze serveru Global Trend Survey 

2017 z 23 zemích zkoumala specifika české generace Z v různých oblastech, jako jsou 

například jejich postoje ke sportu a zdraví, názory na budoucnost či jejich preference 

v cestování. Z výsledků této studie byla pro výzkum formulována tvrzení týkající se 

spotřebního chování generace Z, která byla následně výzkumem hloubkově zkoumána:  

 

1. Pro generaci Z hrají velkou roli doporučení a recenze.  

2. Generaci Z baví personalizované produkty a značky.  

3. U generace Z vyhrávají produkty a značky, které jsou autentické a na nic si nehrají.  

4. Produkt nebo značka musí být dostupná tady a teď, jinak je snadno mohou nahradit 

jiné.  

5. Generace Z odmítá podporovat značky a produkty, které nejsou ohleduplné 

k životnímu prostředí.  

 

Účelem kvalitativního výzkumu pro tuto práci byla určena deskriptivní reflexe 

výsledků provedené studie Ipsos. Právě tato studie, respektive tvrzení, která byla z jejích 

výsledků sestavena, posloužila jako konceptuální rámec výzkumu. Výzkumnou otázkou se 

stala explanace spotřebního chování české generace Z. K jejímu zodpovězení byly jako 

metoda sběru dat určeny rozhovory, jejichž podrobná podoba bude blíže popsána 

v následující podkapitole. Stejně tak bude později popsána i metoda analýzy dat.  
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3.3 Popis sběru dat  

Strategií pro výběr zkoumaných jednotek byla předem daná struktura výběru, kdy 

tímto kritériem pro výběr účastníků výzkumu byl jejich ročník narození. Ten musel 

odpovídat periodě vymezené pro generaci Z, tak jak bylo uvedeno v teoretické části této 

práce, tedy období 1995–2010.  

Jako metoda sběru dat byly zvoleny polostrukturované rozhovory. Ty Hendl 

charakterizuje jako dotazování ,,s definovaným účelem, určitou osnovou a velkou pružností 

celého procesu získávání informací“ (2005:164). Rozhovory měly v tomto případě 

definovaný účel v podobě reflexe výsledků provedené studie Ipsos (2017) a osnově 

rozhovoru odpovídalo pět výše uvedených tvrzení. Tazatel následně využíval několika 

otevřených otázek, jejichž účelem bylo prozkoumat, do jaké míry se participant rozhovoru 

s daným tvrzením ztotožňuje a proč. Většina otázek však byla kladena flexibilně, 

v závislosti na individuálních odpovědích účastníků v průběhu samotného dotazování. 

Využito bylo také techniky probingu, která ,,prohlubuje odpovědi v určitém směru“ 

(Hendl, 2005:170).  

Celkem bylo provedeno šest rozhovorů, které probíhaly v období 19. – 25. 4. 2019. 

Rozhovory byly s každým participantem uskutečněn odděleně a bez přítomnosti dalších 

osob. Zaznamenány byly pomocí zvukového nahrávání na mobilní zařízení a následně pak 

byly převedeny pomocí doslovné transkripce na text. Průměrná délka jednoho rozhovoru 

činila 27,5 minuty. Jednotliví účastníci rozhovorů jsou popsaní v tabulce níže, jména 

účastníků byla v rámci zachování anonymity změněna.  

Jméno  Ročník narození  Pohlaví  Status  

Jana  1995 žena  studentka VŠ/pracující na částečný úvazek 

Petr  1996  muž  student VŠ/pracující na částečný úvazek 

Anna  1996 žena studentka VŠ/pracující na částečný úvazek 

Simona  1997 žena studentka VŠ/pracující na částečný úvazek 

Filip  1999 muž  student VŠ/pracující na částečný úvazek  

Tomáš  2002 muž  žák střední školy  

Tabulka č. 2: Přehled účastníků 
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3.3.1 Etické otázky výzkumu  

Při provádění každého kvalitativního výzkumu je důležité dodržovat etické zásady 

aplikovatelné na daný konkrétní výzkum (Hendl, 2005). Jedná se zejména o zabezpečení 

soukromí účastníků výzkumu pomocí zachování anonymity a získání poučeného souhlasu. 

Tomu předchází úplné informování a poučení o cílech a průběhu výzkumu, pokud je to 

možné a pokud ne, musí tak výzkumník učinit při nejbližší možné příležitosti.  

V případě tohoto výzkumu byl každý z účastníků plně informován o tom, že 

rozhovor je prováděn pro účely výzkumné části bakalářské práce, jež má za cíl provést 

reflexi výsledků sekundárních dat. Dále byl seznámen s průběhem dotazování v podobě 

diskuze o předem stanovených tvrzeních o spotřebním chování generace Z. U všech 

účastníků byl získán souhlas, přičemž u nezletilého účastníka byl získán souhlas rodičů. 

Anonymita respondentů byla také plně zachována.  

3.4 Popis metody analýzy dat  

Cílem kvalitativní analýzy je identifikovat významy, které jsou skryty ve 

zkoumaných empirických datech (Heřmanský, 2015). Typickými aktivitami při analýze dat 

jsou jejich redukce, vizualizace a následná verifikace, přičemž všechny tyto aktivity 

probíhají naráz (Miles-Huberman, 1994). Zásadním krokem je zvolení metody analýzy dat, 

což je přímo závislé na prvotním návrhu plánu výzkumu, kdy rozhodujeme o účelu 

výzkumu, konceptuálním rámci, stanovujeme výzkumné otázky a volíme metodu sběru dat 

(Heřmanovský, 2015). Tato práce využila metody tematické analýzy, která se vyznačuje 

schopností spojovat na první pohled nespojitelná data a možností systematického získávání 

poznatků o určité skupině (Komori, 2015). Tematická analýza využívá zásadně 

induktivního postupu, kdy teorie, respektive témata, jsou vyvozována až po sběru dat. Na 

rozdíl od jiných metod analýzy textu se ,,nezaměřuje na pouhá počítání opakujících se 

explicitních slov či frází, ale snaží se identifikovat a popsat jak explicitní, tak implicitní 

témata, která jsou v datech ukryta“ (Guest a MacQueen, 2010:10). K tomu nejčastěji 

využívá tzv. kódování, které je po sběru dat druhým krokem v procesu tematické analýzy 

(Komori, 2015). Data sesbírána v průběhu této práce byla analyzována prostřednictvím tzv. 

otevřeného kódování, při kterém se hledají a následně induktivně vytváří kódy až během 

samotné analýzy (Heřmanovský, 2015). Cílem těchto kódů je pak najít jejich společné 

znaky, případně vzorce, ve kterých se opakují.  

Tematická analýza výsledků tohoto výzkumu probíhala následujícím postupem. Po 

převedení zvukových záznamů na text pomocí doslovné transkripce nebylo nutné provádět 
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segmentaci textu na jednotky analýzy, jelikož tu zajistilo již samotných 5 tvrzení, ze 

kterých rozhovor vycházel, a která text rozdělovala na tematické úseky jednotlivých 

faktorů ovlivňující spotřební chování. Pro každý z nich byla zvolena jedna barva: 

doporučení a recenze = žlutá, personalizace = oranžová, autenticita = zelená, ohleduplnost 

k životnímu prostředí = modrá, rychlá dostupnost = růžová. Následně pak byly těmito 

barvami v textu označovány pasáže jakkoliv relevantní pro konkrétní téma, respektive 

daný faktor spotřebního chování. V průběhu celého procesu tematické analýzy bylo 

využito i metody poznámkování, která zachycovala komentáře a úvahy k interpretaci.  

4. Hlavní zjištění  

Následující kapitola je věnovaná samotné analýze dat, která byla provedena pomocí 

výše popsané tematické analýzy skrze otevřené kódování. Výsledná analýza je rozdělena 

do pěti podkapitol, přičemž každá se věnuje vzniklým tématům spjatých s každým z pěti 

tvrzení, která byla v rozhovorech s účastníkem diskutována. Závěr každé podkapitoly 

obsahuje shrnutí získaných poznatků.  

4. 1 Míru vlivu doporučení a recenzí ovlivňovala důvěra k jejich zdroji  

Doporučení a recenze musely pocházet od důvěryhodného zdroje, jako jsou přátelé, 

jinak jejich vliv na nákupní rozhodnutí úměrně klesal vzhledem k pochybnostem 

a nedůvěře k jiným diskutovaným (= online) zdrojům. Důležitou motivací byla potřeba 

maximalizace užitku za investované peníze, a to v kontextu finančně nákladnějších 

nákupů. Toto téma bylo zjištěno na základě diskuze o následujícím výroku: ,,Pro generaci 

Z jsou důležitá doporučení a recenze.“ 

4.1.1 Podrobná deskripce tématu  

S prvním tvrzením se s jako jediným plně ztotožňovali všichni participanti 

a zároveň o něm dokázali nejvíce mluvit. Z odpovědí, které uvedli, je patrné, že 

doporučení a recenze si vyhledávají a mají pro ně při rozhodování velkou váhu. ,,Určitě 

souhlasím, a to že hodně“ (Filip) , ,,Tak to na mě platí 100 %“ (Anna), ,,Doporučení jsou 

pro mě dost zásadní“ (Simona) jsou některé z výroků, které padly po přečtení prvního 

tvrzení. Zajímavým zjištěním však bylo, že v případě všech účastníků rozhovoru téměř 

vždy výhradně předcházel doporučením a recenzím faktor ceny – u levnějších nebo 

rutinních nákupů pro ně nebyly doporučení či recenze tolik důležité a aktivně si je 

nevyhledávali. Jakmile však šlo o položky dražšího typu, doporučení a recenze se staly 

neopominutelným krokem před uskutečněním nákupního rozhodnutí. Za tím u nich stála 



 
 

36 

různá zdůvodnění – zatímco pro některé to byl strach ze zklamání, jiní účastníci to 

vysvětlovali potřebou získat za své peníze největší možný užitek. Jeden z nich, Filip, 

například uvedl: ,,Je to logický, protože když už do něčeho dávám víc peněz, tak z toho chci 

mít maximum.“ Od Simony pak zazněl ještě související důvod, kdy podle ní jsou recenze 

a doporučení důležitá vzhledem k jejímu mladému věku, kdy si vydělává peníze pouze na 

částečný úvazek, a tudíž si svých financí váží a chce za ně získat odpovídají hodnotu: ,,No 

jsem student pořád, takže cena je pro mě důležitá a svých peněz, těžce vydělaných, si fakt 

vážim.“ Levné nákupy byly u účastníků prováděny spíše impulsivně nebo rutinně, tudíž na 

vyhledávání doporučení nebo recenzí nedojde. ,,Když to bude rtěnka za dvě stovky, tak to 

asi řešit nebudu, ale když to bude třeba make–up za dvojku, tak to už k tomu jako 

přihlídnu“ byla Janina odpověď na otázku, zda doporučení a reakce řeší u všech nákupů, 

které uskutečňuje.  

Dalším poznatkem při zkoumání vztahu účastníků rozhovoru k získávání 

doporučení a recenzí bylo, že často využívají kombinace různých zdrojů. To znamená, že 

se podle svých slov obracejí na doporučení jak od svého blízkého okolí, zejména přátel, tak 

i na zdroje, které osobně neznají, tzn. recenze na internetu či od influencerů. Při popisu 

jednoho ze svých nedávných nákupů, při kterém si hledal doporučení a recenze dopředu, 

Tomáš uvedl: ,,Poslední nákup byl třeba ten mikrofon, o kterym jsem mluvil. Koukal jsem 

na dva velmi dobré mikrofony, a co jsem tak koukal po internetu, tak nejdřív jsem koukal 

na recenze na Youtube, tomu jsem teda moc nevěřil, protože ukazovaly samý pluska 

a žádný mínuska. Pak jsem se koukal na recenze na na internetu, protože přes ně jsem 

zjistil, že ten mikrofon jeden, na kterej jsem koukal, tak měl docela dost nedostatků.... No 

a pak jsem se nakonec zeptal ještě kamaráda ve škole, kterej tomu docela rozumí a ten mi 

to vlastně nakonec rozhodl.“  

V citované Tomášově odpovědi se skrývá několik výroků, které se opakovaly 

i v průběhu dalších rozhovorů a vedly tak k dalším zjištěním. Tím bylo například to, že 

přátelé, co se týče důvěry, zastávali u účastníků rozhovorů první místo. Recenze od 

influencerů jimi byly posuzovány spíše se skeptickým odstupem, a to hlavně z důvodu 

možnosti manipulace. To Tomáš komentoval slovy: ,,Youtubeři, co tak sleduju, tak 

většinou hrozně přehání a snaží se tu recenzi udělat co nejlíp, aby nahnali lidi si to koupit, 

i když to třeba neni dobrá věc vůbec.“ To však neznamená, že influenceři byli úplně 

opomíjeni, ale podle jejich slov slouží spíše jako informační, případně inspirační zdroj. 

Relevance doporučení a recenzí z tohoto zdroje nicméně nebyla pro účastníky výzkumu 

tak vysoká, jako právě u přátel, což doložila Janina výpověď: ,,Určitě to na mě vliv má, ale 
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spíš bych řekla, že to má jenom informační charakter, že o tom produktu vim, že je, a pak si 

o něm třeba začnu hledat víc někde jinde.“ Podobné pochybnosti ohledně předplatitelnosti 

a manipulace byly adresovány i recenzím na internetu, avšak toto zjištění bylo poměrně 

problematické. Zatímco někteří z účastníků zastávali silnou nedůvěru (,,Já tomu třeba 

vůbec nevěřím těm recenzím, co jsou na webech“ – Simona), jiní, ač s odstupem, zmínili, 

že je využívají za situace, kdy nemají ve svém okolí nikoho, kdo by měl s danou kategorií 

zkušenost. To dokládá následující Tomášův komentář: ,,Pokud vyloženě ten kamarád nemá 

tu věc, tak jsou důležitý ty recenze na internetu taky, protože jinak tu recenzi nijak 

nedostanu. Ale pokud ten kamarád má tu věc, tak je jeho recenze na prvním místě, protože 

to není nijak zmanipulovaný a je to takový nejlepší.“ 

Závěrem tedy bylo to, že doporučení a recenze pro participanty bezpochyby hrály 

při nákupech velkou roli, nicméně byly výlučně podmíněny cenou. U méně nákladných 

položek spotřebního typu se většina s hledáním recenzí nezdržovala, jakmile však byla 

cena vyšší, doporučení a recenze se pro ně stávaly nutností, protože jejich spotřební 

chování ovládla potřeba získat za své investice co největší možný užitek. Vyhnout se 

zklamání a vyhazování peněz za neuspokojivé produkty či služby bylo jejich hlavním 

hnacím motorem. Co se důvěry k různým zdrojům recenzí a doporučení týče, na prvním 

místě u participantů stále vyhrávali přátelé a nejbližší okolí, naopak důvěryhodnost 

influencerů či recenzí na internetu pro ně byla poměrně kolísavá. To bylo způsobeno 

hlavně jejich pochybnostmi o opravdovosti těchto zdrojů.  

4.2 Personalizace byla hodnocena pouze jako příjemný bonus, nad 

kterým však převažují jiné faktory 

Pro převážnou většinu účastníků stály před personalizací důležitější faktory, jako 

byla cena nebo kvalita produktu samotného. U účastníků, pro které byl vliv personalizace 

produktu na spotřební chování silnější, byla důvodem jejich touha originálně vyjádřit sebe 

sama a svůj vlastní styl, avšak stále v rámci následování převažujícího trendu. Tato 

tematická zjištění byla interpretována z diskuze nad tvrzením ,,generaci Z baví 

personalizované produkty a značky.“ 

4.2.1 Podrobná deskripce tématu  

Druhé tvrzení se prokázalo jako stojící v přímém kontrastu s prvním tvrzením, 

jelikož personalizace se neukázala pro většinu participantů jako velmi silný faktor, se 

kterým by se ztotožňovali. Navíc po přečtení tvrzení tazatelem bylo několikrát třeba 
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účastníkům pojem personalizace vysvětlit a případně doložit příklady personalizovaných 

produktů. Termín byl jimi totiž několikrát vykládán mylně, případně jim nebylo jasné, co 

si vlastně pod ním představit. Následné výroky pak dokázaly, že personalizace produktu 

není faktor, který by u nich výrazně rezonoval. Většina odpovědí se shodla na tom, že 

personalizace je pro ně příjemný bonus navíc, ale nejedná se o něco, co by pro ně nákup 

udělalo více atraktivní, případně je to k produktu výrazně přitáhlo. ,,To pro mě neni moc 

důležitý, asi je to takový jako ,,nice to have“, jako něco navíc, ale moc důležitý to pro mě 

neni. Mě spíš víc zajímá jakej je ten výrobek jako takovej, kvalita a tak,“ byla jedna 

z odpovědí, konkrétně od účastnice Jany. Z odpovědi bylo patrné, že pro Janu nad 

personalizací převažují jiné faktory, jako vlastnosti nebo kvalita produktu. Odpověď 

participanta Petra zase nabídla další vysvětlení, a tím byl opět, stejně jako v případě 

doporučení a recenzí, faktor ceny: ,,No záleží na tý ceně, protože ta personalizace může 

bejt pro mě klidně i zbytečnost, která neudělá takovej rozdíl, ale ta cena je třeba 

několikanásobně rozdílná.“ Z toho vyplývá, že druhy vlivů převažujících nad faktorem 

personalizace se sice u různých účastníků lišily, nicméně zůstává, že výrazný zájem o ní 

většina z nich neprojevila.  

Ani toto zjištění však nelze považovat za paušální, protože jedna z participantek, 

Simona, naopak vyjádřila výrazný zájem: ,,Jo, miluju, já jsem úchyl na to. Dej mi na něco 

moje jméno, nebo možnost, jak si to nějak upravit, a já to chci.“ Na následující otázku, 

proč je personalizace pro ni tak zábavná, její reakce odhalila důvody ukryté v touze po 

originalitě, sebevyjádření i odlišení se od okolí: ,,No, když si můžeš takhle něco 

personalizovat, tak máš pocit, že je to najednou něco originálního, i když jdeš pořád s tím 

flow“, ,,...asi protože dřív jsem jela styl třeba spíš mamky, nebo prostě jsem byla ovlivněná 

svym okolím, ale teď v těch posledních letech už si jedu to svoje, svůj styl… je to takový 

sebevyjádření.“ I přes tento zajímavý insight do problematiky však stále převažovalo 

zjištění, které dokládalo, že personalizace byla většinou účastníků vnímána pozitivně, 

nicméně v jejich spotřebním chování byla považována spíše za příjemnou přidanou 

hodnotu než za vlivný faktor.  

4. 3 Autenticita byla pozitivně vnímána, ale samotný dopad na spotřební 

chování neměla 

,,U generace Z vyhrávají produkty a značky, které jsou autentické a na nic si 

nehrají.“ Diskuze nad tímto tvrzením přinesla poznatek, že účastníci rozhovoru z řad 

generace Z autenticitu značek vnímají a sledují, ale kvůli svým pochybnostem a opatrné 
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důvěře jí většinou nepřikládali tak velkou roli. Plusové body značce či produktu u nich 

dokázala přidat pouze v kontextu plné důvěry, ale faktory jako cena, kvalita produktu či 

věrnost k oblíbenému produktu vždy na jejím vlivu na účastníky ubraly.  

4.3.1 Podrobná deskripce tématu  

I další tvrzení, týkající se autenticity či opravdovosti značek, vyvolalo u účastníků 

poměrně rozporuplné reakce. Stejně jako u personalizace si někdy nedokázali okamžitě 

pod pojmem autenticita představit něco konkrétního. ,,Přemýšlím, co si vlastně představit 

pod tou autenticitou,“ (Simona), ,,Hmm, přemejšlim, jak to poznáš, že si na nic nehrajou, 

oni můžou hrát i tu autenticitu, když na to přijde,“ (Petr) byly některé z prvních reakcí po 

přečtení třetího tvrzení. Z druhé citované reakce vyplynulo, že podobně jako v případě 

doporučení a recenzí, i důvěra participantů k autenticitě je poměrně křehká. To potvrdila 

například tato výpověď Anny: ,,Má to určitě nějaký vliv, ale zase je to spojený s tím, že kdo 

co hlásá, tak to nemusí být vždycky pravda.“ Pro jiné z participantů zase hrálo roli to, 

o jaký produkt či značku se konkrétně jednalo, přičemž některým by za určité situace 

,,prohřešky“ na opravdovosti prošly: ,,Jako obecně si nemyslim, že bych si koupil věc na 

základě toho, jestli je značka autentická nebo ne. Spíš řešim věci jako poměr cena/výkon 

nebo jestli to dostatečně využiju,“ (Jan), či další tvrzení ,,Dokáže mě to odradit, ale zase 

kdyby třeba prodávali triko, který se mi fakt líbí nebo ho mám rád, tak ho asi kvůli tomu 

nepřestanu nosit. Jde spíš o ten produkt jako takovej, jestli je kvalitní, pak jméno nebo 

reputace zase tak důležitá není,“ (Tomáš). Kromě důvěry se tedy jako kritičtější ukázaly 

před autenticitou i jiné faktory, jako vlastnosti produktu nebo cena, jak doložil i následující 

Janin výrok: ,,Jako jo, ale zase nemáš peníze si třeba kupovat jenom samý slow fashion 

značky.“ 

Obecně však lze vyvodit, že autenticita byla u participantů minimálně alespoň 

sledována a nebyla přehlížena, což dokládala výpověď Anny: ,,Určitě je mi to sympatický, 

ale zase nechci říct, že to hraje 100 % roli v mým rozhodování“ – na doplňující otázku, 

proč tomu tak není, dotazovaná uvedla výše zmíněný důvod opatrnosti, co se týče důvěry. 

Potvrzoval to i Petr: ,,Jako takhle, v mých očích tomu hodně pomáhá na image tý značky, 

jakmile tam jsou nějaký snahy, tak to přikládá plusový body, jakože líp o ní pak smýšlím. 

Ale jinak to moc neřeším, jako vím to, sleduju to a přemýšlím o tom, ale moc se tím 

neřídím.“ Na otázku, proč autenticitu vnímali pozitivně a dokázala tak v určitých případech 

přidat na smýšlení o značce nebo produktu, Jana uvedla: „Já nevim, asi se mi líbí, když si 

ta značka na nic nehraje a drží se nějakýho svého stylu, i když to zrovna nebude trendy.“ 
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Silnější vliv autenticity byl zaznamenán zejména v kontextu přesyceného trhu a okolního 

prostředí, kdy pak právě autenticita značky nebo produktu dokázala při nákupním 

rozhodnutí poskytnout jakési vodítko: ,,Já mám takovej pocit, že v tomhle světě si všichni 

na něco hrajou a chtěj bejt autentický, ale zároveň nejsou, protože jsou si všichni hrozně 

podobní. Takže když najdeme někoho, kdo nám přijde, že je svůj a přirozenej a my mu to 

věříme, tak nás to zaujme,“ (Anna).  

Zajímavým poznatkem byl i opakující se fenomén, kdy si s autenticitou účastník 

často automaticky spojil ekologické snahy značek, jako například transparentnost při 

výrobě produktů. Jana například pronesla: ,,Jo s tím souhlasim, hlavně si s tim spojim ten 

greenwashing, kterej mi prostě vadí…“ Je tedy možné říci, že autenticita mohla být 

účastníky někdy zaměňována i se ,,subpojmy“ jako je právě transparentnost, což souvisí už 

s předchozím poznatkem týkajícího se nejasnosti v porozumění autenticitě.  

Lze tvrdit, že autenticita u účastníků sice rezonovala, nicméně jejich vztah k ní se 

různil. Zatímco někteří byli opatrní, hlavně co se týče důvěry k autenticitě, jiní zase 

autenticitu vyhledávali jen při určitém spotřebním chování a při jiném ji zase upozaďovali. 

Zejména pak v případech, kdy byli ovlivněni cenou či loajalitou ke konkrétnímu produktu 

nebo značce.  

4.4 Ohleduplnost značek k životnímu prostředí bylo rezonující téma, 

jehož vliv se zatím teprve vyvíjí  

 Spotřebitel generace Z z řad účastníků rozhovoru si dopad značek na životní 

prostředí relativně uvědomoval, k čemuž jej vede jak jeho vnitřní uvědomí, tak osvěta 

v okolním světě. Když však došlo na nákupní rozhodnutí, většinou je ještě jejich 

ekologické uvědomění neovlivňovalo, ačkoliv k tomu vyjadřovali aspirující tendence. Toto 

téma bylo zjištěno při diskuzi nad tvrzením ,,generace Z odmítá podporovat značky 

a produkty, které nejsou ohleduplné k životnímu prostředí.“ 

4.4.1 Podrobná deskripce tématu  

Co se ohleduplnosti k životnímu prostředí týče, rozhovory ukázaly, že účastníci 

reprezentující generaci Z nebyli tak radikální, jak je v médiích i některých studiích občas 

generace Z popisována. Neznamená to však, že jim byla problematika ekologie lhostejná. 

Naopak, účastníci rozhovoru shodně uváděli, že to, jak se značka chová k životnímu 

prostředí, sledují a vnímají, nicméně jejich spotřební chování to do takové míry 

neovlivňovalo, alespoň zatím. Odpovídala tomu například tato výpověď Simony: ,,Jako 
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vim o tom, přemýšlím o tom, to určitě, ale ne úplně konám. Vim, že bych měla, ale nebude 

to mít poslední slovo.“ Další z participantů, Anna, uvedla: ,,Já osobně nejsem takhle 

radikální v tomhle a určitě nemůžu o sobě ani nikde tvrdit, že bych k tomuhle už dospěla, 

naopak já uznávám všechny lidi, co to takhle mají. Ale nemůžu to o sobě tvrdit, protože 

svýma nákupama podporuju pořád hodně značek, který moc ohleduplný nejsou.“ 

Z citovaných výpovědí byly zaznamenány také náznaky pocítění jakéhosi tlaku okolního 

světa na změnu svého nakupování ve směru větší ohleduplnosti k přírodě a následně 

i pocitu provinění, že tak zatím tolik nekonají. Lze vyvodit, že účastníci rozhovorů 

pociťovali a uvědomovali si potřebu odpovědnosti k životnímu prostředí, nicméně k tomu 

zatím svými nákupy ve většině případů pouze aspirovali. Jedním z důvodu, proč si tuto 

potřebu nebo dokonce tlak uvědomovali, byla čím dál častější konfrontace s touto 

problematikou v médiích a v jejich okolí: ,,Podle mě je to hlavně tím, že se o tom teď 

mnohem víc mluví, což se předtím tolik nedělo,“ (Simona). Jiní to však zdůvodňovali 

vlastní potřebou, která vycházela přímo z jejich uvědomění: ,,Prostě mi přijde důležitý se 

chovat zodpovědně vůči planetě a životnímu prostředí,“ (Jana).  

Dalším důležitým poznatkem bylo propojení s faktorem důvěry, který se, podobně 

jako u předchozích tvrzení, opakoval i u otázky ohleduplnosti k životnímu prostředí. Ve 

svých výpovědích participanti vykazovali známky spíše kritického odstupu ke komunikaci 

ohleduplnosti: ,,Pokud mě to zaujme, to co oni třeba tvrděj, tak si myslim, že je potřeba to 

trochu taky prověřit a nebrat to jako hotovu věc,“ (Anna). Hned několikrát v průběhu 

rozhovorů padl konkrétní příklad greenwashingu, který byl odsuzován: ,,Já třeba fakt 

nemám ráda greenwashing, ty značky by si neměly hrát na to, že jsou eko, když nejsou, 

hlavně módní řetězce třeba,“ (Simona). Jiný z participantů, Filip, zase uvedl: ,,Upřímně mi 

přijde, že se eco-friendly ohání hodně značek, ale jenom zlomek z nich se tak fakt chová 

a to ve všech aspektech, počínaje výrobou a konče balením třeba.“ Právě s tím souvisí 

i další zjištění a sice to, že kritický odstup se účastníků zvyšoval a jejich důvěra klesala, 

jakmile začala snaha být ekologický přehnaná: ,,Když vidim, že se někdo v týhle oblasti 

snaží, tak mi to u něj přidává ty plusový body a inklinuju k němu, ale zase to nesmí být 

přehnaný nebo nějaká mánie, musim jim to věřit, abych jim za to dával ty plusový body,“ 

(Petr).  

Ohleduplnost značek, případně produktů, k životnímu prostředí se tedy ukázala 

jako komplikovaná oblast, kdy si její potřebu sice účastníci uvědomovali, nicméně do 

výraznější míry ještě jejich spotřební chování neovlivňovala. Uvědomění pak pramenilo 

z různých zdrojů, zatímco někteří z participantů jako důvod uváděli vlastní vnitřní potřebu, 
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jiné ovlivňovala hlavně osvěta v médiích a okolí. I v otázce ekologie si však udržovali 

kritický pohled na věc, kdy nevěřili slepě všemu, co o sobě značky či konkrétní produkty 

tvrdí, a nelíbila se jim situace, kdy se snaha chovat ohleduplně přemění v mánii.  

4.5 Na produkty neměli problém si počkat, pokud se nejednalo o věc 

denní potřeby  

,,Produkt a značka musí být dostupná tady a teď, jinak je snadno mohou nahradit 

jiné.“ Reflexe tohoto tvrzení zjistila, že netrpělivost při nakupování nebyla slabou stránkou 

účastníků, naopak většina z nich uvedla, že nemá problém si na zboží nebo značky počkat, 

zejména pokud se jednalo o novinky nebo produkty, ke kterým mají loajální vztah. Rychlá 

dostupnost pak u nich nabírala na významu až u předmětů denní spotřeby.  

4.5.1 Podrobná deskripce tématu  

Otázka rychlé dostupnosti značek a produktů se u participantů ukázala jako závislá 

na několika proměnných. Někteří participanti se totiž nejprve s daným tvrzením 

neztotožňovali a naopak tvrdili, že nemají problém si počkat a jsou trpěliví, jak ukazují 

tyto výpovědi: ,,Hmm, to asi ne, jako nemyslim si, že bych měl problém si počkat,” (Petr) či 

,,Já to určitě nepotřebuju tady a teď, nevadí mi, si počkat,“ (Jana). Tyto citované výpovědi 

se vzápětí ukázaly jako pravdivé hlavně za situace, že se jednalo o nový produkt. V takové 

situaci totiž věřili, že čekání se vyplatí, produkt bude o to lepší, a zároveň se na něj budou 

více těšit. Podobná trpělivost u nich byla typická také tehdy, když do hry vstoupila loajalita 

k určitému produktu nebo značce. Nedostupnost by musela u jejich oblíbeného 

a osvědčeného trvat dlouhou dobu přetrvávat, aby nastal přechod ke konkurenci: ,,Když 

vim, že je ten produkt dobrej, že vim, že bude stát za to, tak to nepotřebuju hned,“ (Tomáš). 

Anna k tomu uvedla: ,,To hrozně záleží, když to bude něco, co mám dejme tomu 

vyzkoušený a vyhovuje mi to, tak to asi budu prostě chvíli čekat, než půjdu ke konkurenci. 

Pokud to mám fakt ráda, tak by to muselo být jedině fakt dlouho nedostupný, abych přešla 

jinam.“ 

Ukázalo se však, že u nich míra trpělivosti v jiných situacích spotřebního chování 

klesala, a to u produktů, které byly označeny jako ,,potřebné k životu.“ Příkladem může 

být Tomášova výpověď: ,,Když bych si vybral nějakej telefon, co chci a potřebuju a zjistil, 

že na něj budu čekat nevim jak dlouho, tak to bych se radši podíval po jinym.“ Další 

z participantů, Petr, zase uvedl: ,,No, tak když by to mělo bejt něco, co fakt potřebuju, jako 

k životu, třeba když mám rozbitej počítač, kterej potřebuju k práci, nebo boty, tak to prostě 
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chci hned.“ V takových situacích by byl u participantů přechod ke konkurenci, která zajistí 

rychlejší dostupnost, mnohem pravděpodobnější.  

U některých však rychlá dostupnost rezonovala v mnohem vyšší míře: ,,Tak s tím já 

se naprosto ztotožňuju, čekat se mi nechce asi nikdy. Čím rychlejší tím lepší, a když mám 

jinou alternativu, kterou můžu mít rychlejš, tak jdu do ní,“ (Simona). Tato citovaná reakce 

pak byla odůvodněna především vysokou saturací trhu: ,,Nevim proč bych si to měla 

komplikovat, když je to tak snadno nahraditelný. Těch substitutů je dneska už tolik, že 

prostě když to nezvládneš tak já si půjdu k někomu jinýmu a čau.“ Filip zase svůj 

požadavek na rychlou dostupnost odůvodňoval obecně rychlým tempem dnešní 

společnosti: ,,Já bych řek, že je to daný prostě celkově tím, jakým směrem se celá 

společnost ubírá. Vyšší nároky, všichni chtějí od všech víc… Celkově ta uspěchanost pak 

vede k tomu, že všechno chceme hned.“ 

Zjištění, které lze vyvodit z provedené reflexe ohledně dostupnosti je to, že nebylo 

možné požadavek rychlé dostupnosti ve většině případů obecně paušalizovat a předcházela 

mu závislost na konkrétní situaci. Obecně participanti vykazovali nejvyšší trpělivost 

u oblíbených a osvědčených produktů a značek, které si už stihly získat jejich věrnost. 

Stejně tak nově uváděné produkty a značky by si mohly v očích účastníků dovolit se svým 

vstupem na trhu počkat, nicméně logicky pak tyto značky musí také počítat s vyššími 

očekáváními. Jakmile se však jednalo o kategorie vysoce spotřebního charakteru, ke 

kterým se navíc nevztahovala jejich loajalita, pak nahraditelnost konkurencí poměrně 

rychle stoupala. Někteří z účastníků výzkumu se však aspektem požadavku rychlé 

dostupností ztotožňovali mnohem více, a to jak kvůli tlaku okolí, tak kvůli potřebě využití 

možnostem, který jim dnešní trh poskytuje.  
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5. Diskuze  

Výzkum zjistil, že žádný z participantů se neztotožňoval se všemi pěti 

diskutovanými tvrzeními. Ukázalo se, že zatímco pro některé z účastníků byla důležitá 

ekologická ohleduplnost značky a produktů, které nakupují, pro jiné byla zase důležitější 

rychlá dostupnost. Na druhou stranu žádné z tvrzení nebylo žádným z participantů 

vyhodnoceno jako absolutně neodpovídající, což poukazuje na to, že se do jisté míry 

s jednotlivými faktory alespoň určitým způsobem setkávali a měli na něj utvořený svůj 

osobní názor či postoj. Značky by proto neměly ignorovat žádné z nich, ale raději je vzít 

v úvahu a zvážit jejich relevanci v konkrétních případech s ohledem na kontext a motivace 

cílové skupiny, což zjistil provedený výzkum.  

Důležitým poznatkem je, že ačkoliv se některé z tvrzení ukázaly jako silně 

rezonující, velmi často jim předcházely jiné faktory, které nákupy participantů ovlivňovaly 

s předností: cena a důvěra. Zejména v případě získávání doporučení a recenzí se cena 

ukázala jako determinant, který přímo podmiňoval, zda si participant doporučení vůbec 

bude či nebude předem zjišťovat. Rešerše literatury v teoretické části práce poukázala na 

tendence generace Z si před uskutečněním nákupu zjistit alespoň 3 doporučení či recenze 

(Villa, Denison a Dorsey, 2018). To výzkum prozkoumal více do hloubky, přičemž zjistil, 

že tyto tendence platily u účastníků rozhovoru hlavně při nákupech, které vyžadují jejich 

vyšší investici, jelikož finanční stránka nákupu byla pro ně zásadní a požadovali za ni 

maximalizaci nabytého užitku. To, že je generace Z velmi pragmatická z hlediska 

nakládání s penězi, a dokonce v porovnání s předchozí generací i mnohem více šetří, bylo 

ostatně uvedeno už i v teoretické části, tvrdila to například studie Visual Critical (2017). 

Z hlediska kupního rozhodovacího procesu, teoreticky definovaném podle Mowena (1987) 

v kapitole 1.2 Kupní rozhodovací proces, tak potenciálně generace Z prochází rozšířeným 

rozhodovacím procesem, u kterého vnímá vyšší riziko, v případě (pro ně) finančně 

nákladnějších položek a více než přidané hodnoty (jako například personalizace nebo 

rychlá dostupnost) ji zajímá čistě užitná hodnota a vlastnosti výrobku.  

Zároveň také výzkum poukázal na to, že všechna doporučení neměla stejnou váhu, 

a kromě ceny hrála ještě větší roli důvěra, respektive v tomto případě důvěryhodnost zdroje 

doporučení. Ačkoliv některé studie, například studie Geometry (2017), citovaná v druhé 

kapitole, uváděly velkou náklonnost generace Z k online zdrojům v podobě influencerů, 

provedená reflexe zjistila, že tomu tak v praxi u účastníků rozhovoru nebylo. Podle ní totiž 

první místo z hlediska důvěryhodnosti zastávali přátelé a rodina. Influenceři, případně 
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recenze na webech, byly až zdrojem sekundárním, přičemž k nim byl často udržován velmi 

kritický odstup. Ten byl způsoben hlavně skepsí participantů týkající se možné 

zmanipulovatelnosti a předplatitelnosti takových zdrojů, což opět poukázalo na opatrnost 

generace Z, o čemž vypovídala už charakteristika výchovy a postojů popisovaná 

v teoretické části (Black, Asadorian a Dunnet, 2017, Vision Critical, 2017 nebo Ipsos, 

2017). Zmiňované pochybnosti, co se týče recenzí a doporučení online, vytvářejí otázku 

pro další výzkum, a sice jak generace Z vnímá a rozpoznává skrytou reklamu v recenzích 

a doporučeních online, případně do jaké míry se jí nechává při nakupování ovlivnit. 

Důvěra se ukázala u participantů jako velmi důležitý kontext věci i v diskuzi nad 

dalšími tvrzeními jako je autenticita. Tu rešeršovaná literatura považovala pro generaci 

Z za klíčovou, jak tvrdil například citovaný zdroj Quigley (2018). Autenticita ve svém 

vlivu však nabývala na intenzitě pouze za situace, kdy měl participant pocit, že se na ni 

opravdu může spolehnout a není jen předstíraná. Podle reflexe ale takového pocitu 

spotřebitelé zřejmě tak často nedosahovali, protože ačkoliv autenticitu vnímali a byla jim 

sympatická, tvrdili také, že nehrála v jejich rozhodování moc velkou roli. To může být 

způsobeno i tím, že někteří z nich vnímali své okolí jako „přesycené autenticitou“, kdy se 

většina značek snaží působit opravdově, ale ve výsledku tomu tolik vlastně nevěřili. 

Takové zjištění nás znovu vrací k tomu, jak moc je vlastní důvěra pro generaci Z důležitá.  

I další z tvrzení, které pojednává o ohleduplnosti k životnímu prostředí, poukázalo 

na vliv důvěry. V teoretické části práce citované zdroje hovořily poměrně vymezeně, 

například Sandel (2018) ve svém článku zdůrazňoval, jak moc generace Z tuto stránku 

svých nákupů sleduje, a studie Ipsos o české generaci Z (2017) tyto skutečnosti podkládala 

čísly, kdy přes 80 % respondentů uvedlo, že firmy se otázce životního prostředí nevěnují 

dostatečně, z čehož se dá soudit, že to od ní také očekávají. Tyto výroky do určité míry 

potvrdili i samotní účastníci výzkumu. Ekologie pro ně byla podle provedené reflexe 

důležitým tématem, které sledují, a to jak z jejich vnitřně pramenící motivace, tak i z jejich 

okolí. Jak už však bylo řečeno, i podle jejich vlastních slov ještě nedospěli do fáze, kdy by 

se ekologickým aspektem svých nákupů nechali výrazně ovlivňovat. V rámci sociálního 

učení, popsaného v kapitole 1.4.4 Psychologické vlivy, byli tedy v tomto případě účastníci 

generace Z ve stále neukončeném procesu učení, přičemž jedním z jeho motorů bylo 

typické sledování okolí, respektive všudypřítomné osvěty, což se následně projevilo 

v nákupním rozhodováním, respektive například ve volbě ekologicky smýšlející značky 

před jinou, konvenčnější značkou. Firmy soustředící se na svou vlastní ohleduplnost 

k životnímu prostředí, případně zapojující CSR projekty v této oblasti, tak volí správnou 
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cestu, nicméně by se na to neměly spoléhat a měly by to spíše vnímat jako potenciál, který 

svého plného dosahu nabyde pravděpodobně až v (blízké) budoucnosti.  

Důvěru můžeme považovat za jednu z podob interakce se značkou, na jejíž vliv 

upozorňovala i studie od autorek Black, Asadorian a Dunnet (2017) nebo Jenkins (2018) 

v kapitole 1.3.7 Generace Z z hlediska marketingu. Jak provedená reflexe zjistila, důvěra 

byla u účastníků rozhovoru alfou omegou. Ať už se jedná o ohleduplnost k životnímu 

prostředí nebo o autenticitu, značky by se především měly snažit svým jednáním nejprve 

získat důvěru spotřebitelů generace Z, jinak bude veškerá komunikace tohoto typu novou 

generací pravděpodobně vnímána s velmi kritickým odstupem. Značky by navíc měly 

domýšlet svou cestu k získávání důvěry až do konce, protože i volbou nevhodného 

influencera k šíření recenze může být důvěra do kritické míry narušena. Zároveň by také 

měly počítat s tím, že střízlivá generace Z si díky neustálému přístupu k digitálním 

technologiím nemá problém vše ověřit, jak v rešerši uváděla například citovaná Sandel 

(2018). Jakékoliv pokusy mohou být tudíž snadno odhalitelné a už tak křehká důvěra může 

být opět ohrožená.  

Studie Francis a Hoefel (2018) se domnívala, že pro generaci Z hraje velkou roli 

touha vyjádřit sebe sama, svou unikátní jedinečnost, čehož se právě personalizace může 

stát ideálním nástrojem. Ačkoliv to studie prokazovala statistikami, přičemž podle nich si 

i polovina spotřebitelů generace Z je ochotna za personalizaci připlatit, vlastní výzkum 

zjistil, že personalizace byla pro participanty spíše přidanou hodnotou navíc než něco, co 

by jejich nákup přímo podněcovalo. Tudíž i přesto, že personalizace pro generaci Z může 

být způsob, jak vyjádřit svou vlastní identitu originální cestou, potřeba ji vyjádřit nemusí 

být natolik silná, jak předešlé výzkumy zdůraznily. V žebříčku priorit ji opět mohou 

předběhnout pragmatické faktory jako cena a vlastnosti produktu. Značky by tedy v první 

řadě spíše měly nejdříve promyslet kvalitní zpracování a správné cenové nastavení svých 

produktů a služeb, a personalizaci přidat až jako nadstavbu.  

Na rychlou dostupnost produktů a služeb je pak pravděpodobně kladen důraz mimo 

jiné i kvůli obecně rozšířenému dojmu, že mladí lidé jsou netrpěliví a chtějí všechno hned. 

To je alespoň všeobecné smýšlení, se kterým se můžeme často setkávat v médiích, 

nicméně už úvod této práce i její teoretická rešerše ukázaly, že se mohou vyskytovat 

značné rozdíly mezi mladými lidmi – mileniály a mladými lidmi – generací Z. Tudíž 

zatímco tendence očekávat zboží rychleji jsou přítomné spíše u mileniálů (Eggemeir, 

2015), generace Z se v provedeném výzkumu ukázala jako potenciálně mnohem 
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trpělivější. Účastníci rozhovoru si například dle svých slov neměli na produkty počkat 

a neměli ani tendence je ihned nahrazovat konkurenčními substituty. To u nich platilo 

v kontextu nových produktů, protože očekávali, že čím trpělivější budou, tím lepšího 

produktu nebo služby se jim dostane. Takové smýšlení se u nich objevovalo i v kontextu 

produktů a značek, které mají oblíbené nebo vyzkoušené, což poukázalo na jejich poměrně 

vysokou míru loajality. Situace se u participantů v průběhu rozhovorů změnila, když 

produkt nebo zboží vyhodnotili jako potřebný k jejich každodennímu životu, anebo když 

měli pocit, že jsou pod tlakem okolního uspěchaného světa. V takovém případě pak měli 

tendenci si uvědomovat možnosti, které jim přesycený trh naskýtá, k čemuž jim snadno 

může dopomoci i jejich nonstop dostupný přístup k informacím prostřednictvím digitálních 

technologií. Značky by se tedy nejdříve měly postarat o to, aby novinky v jejich sortimentu 

byly co možná nejvíce propracované, protože za takových podmínek je na ně 

pravděpodobně generace Z ochotná počkat relativně bez problému. Pro případy, kdy by se 

spotřebitel rozhodl přeci jen přejít ke snáze dostupné konkurenci, však pro firmy není 

nikdy od věci být připraven své produkty či služby rychle a snadno spotřebiteli dodat.  

Jelikož se provedený výzkum vztahoval na spotřební chování obecně, nabízí se do 

budoucna zaměřit výzkum chování v rámci konkrétních kategorií produktů na trhu. Téměř 

všichni z účastníků si totiž během rozhovorů automaticky představili svou oblíbenou či 

nejčastěji nakupovanou oblast produktů, na kterou pak jednotlivá tvrzení i nevědomky 

vztahovali. Ať už se jednalo o kosmetiku, módu nebo elektroniku, při provádění rozhovorů 

bylo nutné otázkami účastníky navést i do jiných oblastí tak, aby získávané výpovědi 

nereflektovali pouze úzký vzorek jejich nákupů. Zároveň také ze získaných zjištění 

vyplynulo, že žádné z tvrzení nelze obecně paušalizovat, vždy záleželo na konkrétním 

kontextu, jako byla často právě i kategorie produktů. Pro ještě hlubší vhled do 

spotřebitelského chování by tak bylo vhodné provést výzkumy zaměřené na chování v již 

konkrétních oblastech. Zároveň se nabízí i provedení kvantitativních výzkumů, které 

budou zjišťovat kdy začíná být pro spotřebitele z řad generace Z už cena natolik vysoká, že 

začne věnovat mnohem větší pozornost například recenzím a doporučením, u kterých se 

právě cena ukázala jako výrazný determinant. Takový výzkum by však opět měl probíhat 

v odděleném zaměření na jednotlivé kategorie.  
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Závěr 

Tato bakalářská práce se věnovala specifikům ve spotřebním chování generace Z. 

Cílem této práce bylo přinést hlubší porozumění generaci Z v rolích spotřebitelů, jak se liší 

od předchozích generací a jaké faktory je v jejich spotřebním chování ovlivňují a proč. 

Výsledná zjištění mohou být v budoucnu použita pro marketingové účely, zejména při 

procesu segmentace a poznávání cílového zákazníka. 

Teoretická část práce se zaměřila nejprve na oblast spotřebního chování obecně, 

přičemž největší pozornost byla věnována faktorům, které jej ovlivňují. Kromě běžně 

vymezených kulturních, sociologických, psychologických a osobních vlivů byl prostor 

věnován i vlivu, který pramenní z příslušnosti k určité generační kohortě, jelikož každá 

z generací vykazuje svá vlastní specifika. Tuto problematiku pak blíže rozvedla druhá 

kapitola. Ta vysvětlila, že odlišnosti jednotlivých generací způsobuje několik faktorů, 

zejména jsou však podmíněny socio-kulturním prostředím, do kterého se daná generace 

narodila, a ve kterém vyrůstala. Po stručné charakteristice předchozích generací byl 

největší prostor věnován sumarizaci poznatků o generaci Z. Ta byla charakterizována 

z hlediska kupní síly, trhu práce i marketingu. Pozornost byla věnována také jejímu vztahu 

k digitálním technologiím, protože se jedná o velmi zásadní faktor, který tuto generaci 

výrazně odlišuje od těch předchozích. Práce také přinesla přehled nejdůležitějších rozdílů 

mezi generací Z a Y, jelikož bagatelizace těchto rozdílů je jednou z nejčastějších chyb, 

které vedou k mylnému porozumění této nové generaci. To se mimo jiné může negativně 

projevit například v nesprávných marketingových strategiích sestavených pro tuto cílovou 

skupinu. V neposlední řadě pak druhá kapitola shrnula několik charakteristik generace 

Z v rolích spotřebitelů, plynoucích z dosavadních poznatků. Spotřební chování generace 

Z však blíže prozkoumal hlavně vlastní výzkum.  

Vlastní výzkum v podobě rozhovorů představovala praktická část této práce. 

Výchozím bodem byla zjištění studie z roku 2017, provedené společností Ipsos, na základě 

kterých byly formulovány výzkumné otázky. Ty si kladly za cíl představit hlubší reflexi 

těchto zjištění, respektive poznat, jak a proč byly pro účastníky rozhovorů z řad generace 

Z důležité aspekty doporučení, personalizace, autenticity, ohleduplnosti značek 

k životnímu prostředí a rychlé dostupnosti zboží. Zároveň se také výzkum snažil zjistit, 

v jakých nákupních situacích byly pro participanty nejvíce relevantní. Data byla získána 

prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se šesti členy generace Z. Jako metoda 
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analýzy dat byla zvolena tematická analýza skrze otevřené kódování. Z té vyplynulo 

několik témat, která popsala a interpretovala čtvrtá kapitola. 

Poslední kapitola praktické části pak byla samotná diskuze, která vytyčila a dále 

rozvedla nejzásadnější zjištění této práce. Mezi ně se řadí především to, že aspekty jako 

doporučení, autenticita nebo ohleduplnost k životnímu prostředí byly v případě 

participantu důležité za situace, kdy značce či produktu tyto aspekty věřili a měli důvěru 

k tomu, jakým způsobem byly značkou komunikovány. Důvěra se však ukázala, vzhledem 

k jejich sklonům k opatrnosti a pragmatičnosti pramenící už z výchovy jejich rodičů 

generace X, jako poměrně těžko získatelná. Navíc může být důvěra generace Z snadno 

ohrožená kvůli nepřetržitému přístupu k informacím prostřednictvím digitálních 

technologií. Vedle toho pak výraznou roli ve spotřebním chování participantů sehrála také 

cena, což poukázalo na potenciálně vyšší cenovou citlivost generace Z. Výzkum však 

obsahoval své limity, v tomto případě zejména vzhledem k tomu, že provedená reflexe se 

týkala spotřebního chování obecně, přičemž v konkrétních kategoriích se mohou 

zkoumané motivace a charakteristiky měnit. Z tohoto pohledu se nabízí provedení dalších 

výzkumů, zaměřených na spotřební chování generace Z v konkrétních kategoriích 

produktů či služeb.  

Summary 

This bachelor thesis drew attention to the specifics of consumer buying behaviour 

of generation Z. The aim of this thesis was to offer a better understanding of generation 

Z in their role as consumers, how they differ from previous generations and which factors 

influence their consumer buying behaviour and why. Resulting findings can be used for 

marketing purposes, especially during the process of segmentation and while getting to 

know the targeted customer. 

The theoretical part of this thesis firstly focused on a definition of the problematics 

of consumer buying behaviour, especially of the influences that possess the biggest impact 

on it. Besides cultural, sociological, psychological and personal factors, the attention was 

also drawn to the influence coming from the affiliation to a generational cohort, because 

each generation proves it‘s own specifics. These problematics were described in the second 

chapter, which explained that these specifics are caused by many factors but mostly by the 

socio-cultural environment that the generation was born in and grew up in. After a brief 

charakterization of previous generation, the greatest attention of this chapter was dedicated 

to a summary of gathered notions about generation Z. This generation was characterized in 
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terms of its purchase power, its position on a job market and from the marketing point of 

view. Their relationship with digital technologies or their differences from the previous 

generation of millennials has been also discussed. It is the underestimation of these 

differences and specifics that often leads to a mistaken understanding of generation Z and 

thus to wrongly set marketing strategies targeting this group of customers. Lastly, the 

second chapter summarized some characteristics of generation Z in their role of consumers 

resulting from some of the previously mentioned descriptions. However, this topic was 

deeper examined by this study’s own research.  

This research, presented in the practical part, used findings from a study conducted 

by Ipsos in 2017 as a starting point to compile research questions. The aim of these 

questions was to present a deeper reflection of the previous findings and to discover how 

much and why aspects of recommendations, personalization, authenticity, sustainability 

and fast accessibility are important for them. It also tried to find out in which buying 

situations are these aspects the most relevant. Data had been gathered through semi-

structured interviews with six members of generation Z. Chosen methodology for the 

analysis was thematic analysis through an open coding. Several themes resulted from this 

analysis and they were described and interpreted in the fourth chapter. 

The last chapter of the practical part was dedicated to a discussion of the acquired 

findings. One of them was for example the fact that factors such as recommendations, 

authenticity and sustainability were important to generation Z participants only once they 

actually trusted them or the way they were communicated with by the brand. This trust 

seemed to be very fragile and participants showed tendencies to hesitate before they 

decided to give their trust, which probably resulted from the way they had been brought up 

by their generation X parents. This trust also turned out to be very easily jeopardized due 

to their unlimited access to information through digital technologies. Besides that, price 

also played an important role in case of interviewed participants which pointed out to 

a potentially higher price, sensitivity of generation Z. The research also found out that 

participants were not very much interested in personalization and fast accessibility despite 

the fact that they are often described like that in some of the studies. However, the 

conducted research was limited due to the fact that it was focused on consumer buying 

behaviour in general and certain characteristics which might change with different product 

and service categories. From this point of view, it is important that further research is 

conducted.   
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6. Analýza dat  
     6.1 Analýza chování spotřebitelů generace Z na kosmetickému trhu 
     6.2 Analýza vztahu generace Z k digitálním technologiím  
Samotná analýza chování spotřebitelů z řad generace Z na kosmetickém trhu a jejich vzta-
hu k digitálním technologiím na základě dostupných MML dat.  
7. Diskuze  
Návrh doporučení k úspěšné marketingové komunikaci s příslušníky generace Z na kosme-
tickém trhu na základě provedené analýzy MML dat.  
8. Závěr 
Přílohy 
Seznam literatury, zdroje

Vymezení zpracovávaného materiálu (např. konkrétní titul periodika a období jeho ana-
lýzy):  
Deskripce generace Z na základě literatury a dostupných výzkumů, analýza na základě 
MML dat 

Postup (technika) při zpracování materiálu: 
Výklad pojmů, metoda deskripce, analýza dat 



Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a způsobu jeho zpracová-
ní; u všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  

MCCRINDLE, Mark; WOLFINGER, Emily. The ABC of XYZ: Understanding the 
global generations. The ABC of XYZ, 2009. 
Kniha směřuje především na marketéry, manažery či rodiče, kteří hledají úvod do světa 
generační problematiky. Do hloubky vysvětluje způsob vzniku generačních rozdílů i po-
dobností a představuje statistické nástroje, které umožňují sledovat chování generací v 
průběhu času. Zároveň není omezená na generace z pouze anglicky mluvících zemí, ale 
porovnává je i se svými  protějšky ve Finsku, Japonsku a dalších států.  

TAPSCOTT, Don: Grown up digital: How the Net Generation is changing your 
world. New York:  McGraw - Hill, 2009. 368 s.ISBN: 978 - 0 - 07 - 150863 - 6.  
Kniha kanadského odborníka na oblast generací, zejména generaci Y, odhaluje fungování 
mysli příslušníků net generace na základě rozsáhlého osobního výzkumu. Odpovídá na 
jednu ze stežejních marketingových otázek, a sice jak zaujmout novou nastupující genera-
ci, která vyrostla na digitálních technologiích a stává se autoritou budoucnosti.  

Consumers of Tomorrow [online]. Grail Research. Dostupné online na http://www.-
grailresearch.com/ 
Studie společnosti Grail Research z roku 2011 poskytuje insight do světa generace Z, kte-
rou charakterizuje 4 základními pilíři: boj o pozornost, neobvyklé preference v designu 
produktů a služeb, společenská odpovědnost a nepřetržité spojení s okolním světem.  

VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". Pra-
ha: Grada, 2011. Expert. ISBN 978-80-247-3528-3. 
Kniha přináší komplexní vhled do problematiky nákupního chování spotřebitele. Zkoumá 
především faktory ovlivňující rozhodování spotřebitele a dále jeho vztah k produktu/znač-
ce/ceně. Přínosně rozšiřující je pak kapitola věnovaná poznatkům z neuromarketingu.  

KOUDELKA, Jan. Spotřební chování a segmentace trhu. Praha: Vysoká škola eko-
nomie a managementu, 2006. Edice učebních textů. Marketing. ISBN 80-86730-01-8. 
Docent Koudelka ve své knize přináší nejen základní poznatky z oblasti spořebního cho-
vání, ale také důkladný rozbor sociálních, individuálních a kulturních vlivů. Objasňuje také 
pojem černá skříňka spotřebitele, která spolu s výše uvedenými vlivy zásadně formuje spo-
třebitelův rozhodovací proces. 

http://www.grailresearch.com/


Diplomové práce k tématu (seznam bakalářských, magisterských a doktorských prací, 
které byly k tématu obhájeny na UK, případně dalších oborově blízkých fakultách či vyso-
kých školách za posledních pět let): 

KOUPIL, Karel. Motivace on-line nákupního chování generace Z. Zlín, 2018. Diplomová. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingo-
vé komunikace. Vedoucí práce doc. PhDr. Blandína Šrámová, Ph.D. 

TRUBELÍKOVÁ, Adéla. Chování generace Z v online prostředí. Zlín, 2018. Diplomová. 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Ústav marketingo-
vé komunikace. Vedoucí práce Ing. Martina Juříková, Ph.D. 

JÍCHOVÁ, Karolína. Analýza spotřebitelského chování. Brno, 2017. Diplomová. Masary-
kova Univerzita, Fakulta ekonomicko-správní. Vedoucí práce Ing. Petra Odehnalová, Ph.D. 

BICANOVÁ , Monika. Net generace na sociálních sítích v České republice. Praha, 2017. 
109 s. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut komu-
nikačních studií a žurnalistiky. Katedra mediálních studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. 
Jan Jirků .  



TEZE JE NUTNO ODEVZDAT VYTIŠTĚNÉ, PODEPSANÉ A VE DVOU VYHOTOVENÍCH DO TERMÍ-
NU UVEDENÉHO V HARMONOGRAMU PŘÍSLUŠNÉHO AKADEMICKÉHO ROKU, A TO PROSTŘED-
NICTVÍM PODATELNY FSV UK. PŘIJATÉ TEZE JE NUTNÉ SI VYZVEDNOUT V SEKRETARIÁTU 
PŘÍSLUŠNÉ KATEDRY A NECHAT VEVÁZAT DO OBOU VÝTISKU DIPLOMOVÉ PRÁCE.  
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