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Abstrakt:  

Ľudské pôsobenie na životné prostredie má výrazné sociálne príčiny a dopady. Zmena 

spotrebného chovania vo všetkých ohľadoch je preto k záchrane životného prostredia nutná. 

Otázka obmedzenia spotreby sa preto dostáva do popredia a v súvislosti s klimatickými zmenami 
posledných rokov naberá na dôležitosti  

Súčasťou konzumného životného spôsobu je i produkcia a spotrebovávanie textilných výrobkov 
– oblečenia konvenčným spôsobom, takzvaná rýchla móda, ktoré taktiež prispievajú k 

zvyšovaniu environmentálnej záťaže a negatívnym dopadom na zdravie ľudí. Takzvaná pomalá, 

eticky a udržateľne vyrobená móda umožňuje túto záťaž znížiť. Ochota spotrebiteľov ekologicky 

vyrobené a certifikované produkty kupovať je dôležitá pre zníženie environmentálnej záťaže a 
preto je porozumenie spotrebnému chovaniu, ktoré k ich nákupu vedie dôležité.  

Táto práca pomocou kvalitatívnych hĺbkových rozhovorov identifikuje motivátory a bariéry 

spotrebiteľa pri nákupe ekologicky certifikovanej módy a ďalších textilných produktov a prináša 

hlbšie pochopenie týchto motivátorov a bariér. Ako motivátory identifikuje samotný certifikát, 
dobrý pocit, snahu o environmentálne šetrné chovanie, zdravotné hľadisko, trend. Ako bariéry 

ďalej rozpoznáva nedostatočné znalosti o ekologicky certifikovanej móde, negatívne postoje 
k ekologicky certifikovanej móde, nedôvera v ekologické certifikáty, zlá dostupnosť, vysoká 

cena a neochota nakupovať nové veci. 

 

Kľúčové slová: 

certifikácia ekologických produktov, eco-labels, spotrebné chovanie 

 

Abstract:  

Human impact on the environment has significant social causes as well as effects. A change in 

consumer behavior in all respects is therefore necessary to protect the environment. The issue of 

consumption reduction is therefore becoming increasingly important in the context of climate 

change in recent years. 

Consumer lifestyle also involves the consumption of textile products - clothing in a conventional 

manner, the so-called fast fashion, which also contributes to increasing the environment related 



burden and negative impacts on human health. The so-called slow, ethically and sustainably 

produced fashion allows to reduce this burden. Consumers' willingness to buy organically 

produced and eco-certified products is important to reduce environmental burdens and therefore 

the understanding of consumer behavior that leads to their purchase is important. 

Through qualitative in-depth interviews this thesis identifies the motivators and barriers to 

purchasing eco-certified fashion and other textile products and brings a deeper understanding of 

these motivators and barriers. These motivators include the certificate itself, good feeling, pursuit 

of environmentally friendly behavior, health aspects, trend. As barriers, this thesis further 

recognizes the lack of knowledge about eco-certified fashion, negative attitudes to eco-certified 

fashion, distrust of eco-certificates, poor availability, high price and unwillingness to buy new 

things in general. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

BCI – Better Cotton Initiative (Iniciatíva lepšej bavlny) 

ČR – Česká Republika 

GOTS – Global Organic Textile Standard (Globálny organický textilný štandard) 

NEP – Nová environmentálna paradigma 

OCS 100 – Organic 100 Content Standard (Organický štandard zloženia 100) 

OCS Blended – Organic Blended Content Standard (Organický štandard zloženia miešaný) 

WRAP – Worldwide Responsible Accredited Production (Celosvetovo zodpovedná akreditovaná 

produkcia) 
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1. Úvod 

 

     Zmeny v modernej ére súvisiace s technologickým pokrokom sú v porovnaní s dobou 

existencie našej planéty časovo zanedbateľné, avšak svojim rozsahom a vplyvom na našu planétu 

a životné prostredie značné. Masívne rozšírenie priemyslovej výroby v druhej polovici 20. 

storočia prinieslo nárast spotreby energií a nerastných surovín, neobnoviteľných či obmedzených 

zdrojov, čo spôsobuje ohrozenie a ničenie prirodzených ekosystémov a životného prostredia 

(Dunlap & Catton, 1978). 

Ľudské pôsobenie na životné prostredie má výrazné sociálne príčiny a dopady. Zmena 

spotrebného chovania vo všetkých ohľadoch je preto k záchrane životného prostredia nutná. 

Ekonomický rast krajín tretieho sveta je v súčasnej podobe neudržateľný a na svete 

pravdepodobne nejestvuje toľko zdrojov, aby sa ich životná úroveň vyrovnala tej západnej. 

Otázka obmedzenia spotreby sa preto od deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia dostáva do 

popredia a v súvislosti s klimatickými zmenami posledných rokov naberá na dôležitosti 

(Rumpala, 2011). 

     Podľa Dunlapa a Cattona (1979) je vhodné usilovať o udržateľnú spoločnosť, v ktorej by 

neboli prekročené kapacity zeme. Environmentálni sociológovia by mali zvažovať spoločenské 

organizačné požiadavky na takéto udržateľné spoločnosti, ale tiež pochopiť to, ako sa súčasné 

spoločnosti musia zmeniť, aby sa takýmito spoločnosťami stali.  

Medzi významných prispievateľov ku klimatickým zmenám vznikajúcich činnosťou človeka 

patrí spotreba, špecificky spotreba domácností, medzi ktorú patrí okrem spotreby energie, 

dopravy, jedla aj životný štýl a spotreba tovarov (Erhardt-Martinez a kol., 2015, s. 93). 

     Existujú dva pohľady na rolu domácnosti v podiele na tvorbe skleníkových plynov a snahe 

o jej znižovanie. Jeden vidí malú rolu domácnosti pri riešení klimatických zmien, ktoré majú byť 

štrukturálne poháňané vládami a firmami. Podľa druhej školy však naopak na spotrebiteľských 

voľbách domácnosti a jednotlivcov záleží (Erhardt-Martinez a kol., 2015, s. 95). 

     Súčasťou konzumného životného spôsobu je i produkcia a spotrebovávanie textilných 

výrobkov – oblečenia konvenčným spôsobom, takzvaná rýchla móda, ktoré taktiež prispievajú k 

zvyšovaniu environmentálnej záťaže. Nešetrné pestovanie bavlny znižuje úrodnosť pôdy, pričom 

hlavne vysoká spotreba vody negatívne pôsobí na životné prostredie a krajinu vysušuje. 
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Používanie nebezpečných chemikálii ako sú ťažké kovy či ftaláty pri spracovaní vláken a látok 

(farbenie, odfarbovanie apod.) a ich vypúšťanie do odpadu má za dôsledok kontamináciu vody i 

pôdy. Nemenej dôležité sú i zdravotné dôsledky pre pracovníkov v konvenčnej výrobe, ktorí 

s chemikáliami pracujú často v nevhodných pracovných podmienkach a vystavujú sa tak riziku 

rôznych respiračných či kožných chorôb. Zdravotné dôsledky sú rizikom aj pre nositeľov tejto 

módy, ktorá môže spôsobiť alergické reakcie či dýchacie problémy. Problémom je i odpad 

tvorený ako vo výrobe, tak i odpad vznikajúci vyraďovaním oblečenia zo šatníka. 

Takzvaná pomalá móda umožňuje túto záťaž znížiť. Udržateľná produkcia textilu je na vzostupe 

a s ňou vzniká i množstvo ekologických textilných certifikátov, ktoré garantujú rôzne ekologické 

i etické aspekty výroby. Ochota spotrebiteľov ekologicky vyrobené a certifikované produkty 

kupovať je dôležitá pre zníženie environmentálnej záťaže a preto je porozumenie spotrebnému 

chovaniu, ktoré k ich nákupu vedie dôležité. 

     Doterajšie výskumy ukazujú, že jednotlivci vnímajú environmentálne otázky ako závažné a 

podporujú ochranu životného prostredia, tieto postoje sa však už menej prejavujú v 

proenvironmentálnom spotrebnom chovaní (Nordlund & Garvill, 2002; Bamberg, 2003). 

Pre spotrebiteľov je ťažké nakupovať ekologicky vyrobené a certifikované produkty dôsledne, 

pretože im v ceste stojí niekoľko bariér. Tieto prekážky zahŕňajú nedostatočné poznatky o 

udržateľných odevoch a negatívne postoje k nim z dôvodu nedostatočnej štýlovosti 

a nelichotivému strihu, zlú dostupnosť udržateľného oblečenia, nedostačujúce ekonomické 

zdroje, nevyhovujúce maloobchodné prostredie, či aktuálne spoločenské normy, ktoré vyžadujú 

určitý dress code, ktorý nie je možné dodržať vzhľadom k nedostupnosti vhodného udržateľného 

biznis oblečenia. Svoju rolu hrá tiež vek a dosiahnuté vzdelanie (Hiller Connell, 2010). 

Výsledky doterajších výskumov v zahraničí ako motivátory pre nákup ekologicky označených 

produktov identifikujú egocentrické dôvody súvisiace so snahou o zdravší životný štýl, snahu o 

sebavyjadrenie a nákup ekologických produktov ako demonštratívnu spotrebu, ktorá je snahou o 

získanie alebo udržanie spoločenského statusu. Ochrana životného prostredia nie je prioritou 

(Cervellon, Rinaldi & Wernerfelt, 2011). 

     Doterajšie výskumy u nás v českom prostredí sa orientovali hlavne na ekologické produkty 

všeobecne alebo na potraviny (u nás napríklad Zvěřinová, 2010; Ščasný & Urban & Zvěřinová, 

2013) a výskumov zaoberajúcich sa ekologicky certifikovanou módou je i vo svete málo. Ako 

však priblížime ďalej v tejto práci, módny priemysel je tiež jedným z podstatných prispievateľov 



 9 

k znečisťovaniu životného prostredia a pestovanie a ďalšie spracovávanie surovín pre výrobu 

textilu konvenčným spôsobom so sebou prináša mnoho environmenálnych i socio-ekonomických 

rizík.  

Cieľom tejto práce je identifikovať motivátory a bariéry spotrebiteľa pri nákupe ekologicky 

certifikovanej módy a ďalších textilných produktov a získať hlbšie pochopenie týchto 

motivátorov a bariér.  

Tieto zistenia by v budúcnosti mohli pomôcť mimo iného i pri tvorbe kvantitatívneho 

výskumného nástroja, vďaka ktorému by bola možná rozsiahlejšia analýza motivátorov a bariér, 

ktoré ovplyvňujú rozhodovanie českých spotrebiteľov pri nákupe ekologicky vyrobeného a 

certifikovaného oblečenia. 

     V teoretickej časti bakalárska práca prinesie prehľad odbornej literatúry a doterajších 

výskumov zameraných na spotrebné správanie sa pri nákupe ekologicky certifikovanej módy. 

Empirická časť sa v podobe sondy pomocou kvalitatívnych hĺbkových chápajúcich rozhovorov 

zameria na porozumenie českému spotrebiteľovi a jeho nákupných preferencií v oblasti 

udržateľnej ekologicky certifikovanej módy. Táto bakalárska práca tak pomôže porozumieť 

motiváciám spotrebiteľov a racionalizácii ich volieb pri nákupe ekologicky certifikovaných 

textilných produktov u nás.  
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2. Environmentálne šetrné spotrebné chovanie – teoretické východiská 

 

2.1. Nová environmentálna paradigma 

 

     V období sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, v čase, kedy sa začali zreteľnejšie 

prejavovať negatívne účinky priemyselnej výroby na spoločnosť, sa v sociológii začalo uvažovať 

o nedostatočnosti tradičných sociologických paradigiem. Dunlap a Catton (1978) kritizovali 

antropocentrizmus doterajších rôznych sociologických teoretických perspektív, ktoré súhrnne 

nazývajú paradigmy ľudskej výnimočnosti, a opomínanie fyzického prostredia človeka v chápaní 

sociálneho chovania. Sformovali novú environmentálnu paradigmu (NEP) a za jadro štúdia 

sociológie považujú študovanie interakcií medzi životným prostredím a spoločnosťou. Prístup 

environmentálnej sociológie sa snaží pochopiť nedávne spoločenské zmeny, ktoré súvisia so 

ekologickými problémami a obmedzeniami, ktoré prinášajú zmeny klímy, a je ťažké im 

porozumieť z tradičnej sociologickej perspektívy. Dôraz kladie na nutnosť štúdia efektov 

prostredia na spoločnosť a efektov spoločnosti na prostredie.  

     NEP charakterizujú Dunlap a Catton (1978, s. 45) súborom troch predpokladov. V množstve na 

sebe vzájomne závislých, náš spoločenský život formujúcich biotických spoločenstiev sú ľudia len 

jedným z mnohých druhov. Mnoho nezamýšľaných dôsledkov ich konania spôsobuje komplexnosť 

väzieb príčin a následkov v sieti prírody. Hospodársky rast, sociálny pokrok a ďalšie spoločenské 

javy obmedzujú značné fyzické a biologické limity.  

     Podľa Dunlapa a Cattona (1978) musia sociológovia vziať do úvahy i faktory ako je 

znižovanie zdrojov energií, aby boli schopní porozumieť a vysvetliť sociálne fakty. Upozorňujú 

napríklad na to, že spomalený ekonomický rast, a vyššie ceny produktov a služieb s tým 

súvisiace, by zvrátil tradičný trend nárastu životnej úrovne, kedy sa všetkým zlepšuje úroveň 

a materiálne podmienky nie preto, že by získali viac z „koláča“ ale preto, že sa koláč zväčšuje. 

Spomalenie rastu bez zmeny distribúcie by však reálne deprivovalo nemajetných. (Dunlap 

& Catton, 1978, s. 47). 
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2.2. Spotrebné chovanie 

 

     Pojem chovanie je v súvislosti so spotrebným chovaním zaužívaný preto, že je pojmom 

širším, než jednanie. Jednanie znamená ľudské chovanie v prípade, že ho jednajúci spojuje 

s nejakým subjektívnym zmyslom (Weber, 1998, s. 136). Svojmu spotrebnému chovaniu však 

človek nemusí nutne dávať nejaký zmysel.  

     Spotrebiteľom rozumieme človeka alebo organizáciu, ktorá spotrebováva, čiže nakupuje, 

užíva a vyraďuje/prestáva používať produkty alebo služby (Vysekalová, 2004).  

     Spotrebné chovanie je chovanie ľudí v roli „koncových spotrebiteľov, ktorí získavajú, 

používajú a odkladajú spotrebné výrobky – produkty“ (Koudelka, 1997). 

Veľký sociologický slovník (1996, s. 410) o spotrebnom chovaní tiež hovorí ako o chovaní, ktoré 

„zahŕňa všetky organizované aktivity človeka, ktoré vznikajú a uskutočňujú sa vo vzťahu k trhu 

spotrebného tovaru a služieb poskytovaných na trhu.“ 

Spotrebné chovanie teda nie spojené len s nákupom, ale aj používaním získaného produktu alebo 

využívaním zakúpenej služby. Jeho súčasťou je i vyraďovanie, teda koniec používania produktov 

a využívania služieb (Kotler & Keller, 2013) a pre naše účely ho takto budeme chápať. 

     Existuje viacero teórií a modelov vysvetľujúcich chovanie a spotrebné chovanie (napríklad 

Engel-Kollat-Blackwelov model, Howard-Sethov model, Nikosia model, či v našom prostredí 

model Komárkovej a Vysekalovej).  

Komárková a Vysekalová (2002, s. 37) v svojom modeli spotrebného chovania zobrazenom na 

obrázku č. 1 popisujú vzťahy medzi makroštruktúrou (faktory civilizácie a kultúry, spoločenské 

vedomie, národný charakter a verejná a hospodárska mienka) a mikroštruktúrou (štatúty, tlaky, 

prestíže, vzorce a normy) spoločnosti, ekonomikou (hospodárske inštitúcie) a hospodárskymi 

stavmi (ako sú ponuka, inovácie, či móda), ktoré pôsobia na potreby a motivácie, s ktorými 

súvisia poznávacie procesy, orientácie, skúsenosti, mienka, image, hodnotové systémy, osobné 

a ekonomické podmienky a spôsob ich uvedomenia si, či osobná situácia. To všetko ovplyvňuje 

spotrebné chovanie, plány a rozhodovanie spotrebiteľa. 
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Obrázok č. 1: Model spotrebného chovania (Vysekalová & Komárková, 2002) 
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Súčasťou spotrebného chovania je samotný nákupný proces, ktorý môžeme rozdeliť do piatich po 

sebe nasledujúcich fáz (viď. obrázok č. 2).  

 

Orázok č. 2: Proces nákupného rozhodovania (Kotler & Keller, 2013) 

 

Nákup a nákupné chovanie sú podstatnou súčasťou spotrebného chovania. Schiffman a Kanuk 

(2004, s. 14) definujú nákupné chovanie ako také chovanie, „ktorým sa spotrebitelia prejavujú pri 

hľadaní, nakupovaní, používaní, hodnotení a nakladaní s výrobkami a službami, od ktorých 

očakávajú uspokojenie svojich potrieb.“  V procese nákupného chovania sa jedinec rozhoduje 

o tom, ako naloží so svojimi zdrojmi ako sú čas, financie a úsilie vynaložené na získanie 

spotrebných položiek. 

 

     Zatiaľ čo ekonómia a psychológia skúmajú spotrebu z pohľadu jednotlivca, sociológia 

a antropológia hľadajú vysvetlenie v spoločenskom a kultúrnom kontexte a zaujímajú sa o to, ako 

je spotreba ovplyvnená druhými. Jednotlivec je vnímaný v sociálnom kontexte a spoločenské 

teórie spotreby vysvetľujú v tomto kontexte jeho spotrebné túžby, voľby či praktiky. Spotreba je 

z pohľadu sociológie i formou komunikácie a sebavyjadrenia, súvisiaceho s príslušnosťou 

k určitej kultúre či subkultúre. Zo sociologického pohľadu spotrebné chovanie súvisí i 

s nerovnosťou (či už triednou, rasovou či genderovou) (Erhardt-Martinez a kol., 2015, s. 100). 

     Spotrebné chovanie je socio-kultúrne podmienené a ovplyvňuje ho mnoho faktorov. 

Kotler a Keller (2013) tieto faktory delia na kultúrne, spoločenské, osobné a psychologické, 

bližšie predstavené v tabuľke č. 1. 
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Kultúrne faktory Spoločenské faktory Osobné faktory Psychologické faktory 

Kultúra Referenčné skupiny Vek a štádium 

životného cyklu 

Motivácie 

Subkultúra Rodina Zamestnanie 

a ekonomické 

podmienky 

Vnímanie 

Spoločenská trieda Role a statusy Osobnosť a vnímanie 

sebe sama 

Učenie 

  Životný štýl a hodnoty Emócie 

   Pamäť 

Tabuľka č. 1: Faktory ovplyvňujúce spotrebné chovanie (Kotler & Keller, 2013) 

 

     Kultúrne faktory často vplývajú na spotrebné chovanie jedinca najhlbšie (Kotler & Keller, 

2013). V prípade spotreby módy hrajú dôležitú úlohu práve subkultúry, ktoré charakterizujú 

určitú skupinu v dominantnej spoločnosti, zdieľajúcu špecifické hodnoty a normy, životný štýl 

a vzorce chovania, preto si ich predstavíme bližšie.  

Členovia subkultúr sa často vyjadrujú prostredníctvom typických objektov svojej spotreby – 

spôsob trávenia voľného času, životné postoje, hudba, ktorú počúvajú, miesta, ktoré navštevujú, 

ako sa stravujú a pod., ale aj aké oblečenie a doplnky si kupujú a kde si ich kupujú. Voľba 

spotrebiteľa aký druh oblečenia nakúpiť a kde ho nakúpiť sa tak stáva súčasťou životného štýlu 

danej subkultúry. 

Hebdige (1979, s. 90) vníma subkultúry ako „hluk“ v protiklade k zvuku a ako odpoveď na 

spoločenské, ekonomické a politické podmienky danej doby. Popisuje dve formy začleňovania 

subkultúry do mainstreamovej kultúry: 

1. premena subkultúrnych znakov (šaty, hudba atď.) na masovo vyrábané objekty 

(komoditná forma); 

2. „nálepkovanie“ a opätovné definovanie deviantného správania dominantnými 

skupinami - políciou, médiami, súdnictvom (ideologická forma) 

(Hebdige, 1979, s. 94)   

 

Subkultúry prichádzajú s novými módnymi trendami (a ako trend môžeme v našom prípade 

chápať i nákup a nosenie ekologicky certifikovaného textilu), ktoré si nachádzajú cestu do 
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mainstreamu, (v našom prípade paradoxne) aj vďaka ich rastúcej, masovejšej, výrobe 

v posledných rokoch (Organic Cotton Market Report, 2018) a zvýšenému mediálnemu záujmu 

o environmentálne šetrné spotrebné chovanie (Mediasearch - Mediální archiv) a jeho 

definovanie, „onálepkovanie,“ médiami ako spoločensky prijateľné a vhodné.  

V prípade spotrebného chovania týkajúceho sa módy je dôležitá aj jej úloha vyjadrovať, 

potvrdzovať a reprodukovať sociálny status spotrebiteľa. Móda úzko súvisí so sociálnou 

štruktúrou, sociálnou diferenciáciou a sociálnou nerovnosťou, ako symbol statusovej 

diferenciácie a indikátor sociálnej pozície prostredníctvom demonštratívnej spotreby. (T.B. 

Veblen, ako je cit. v: Velký sociologický slovník, 1996). To, aké módne produkty a značky 

spotrebovávame môže vypovedať o našej reálnej, ale i želanej triednej príslušnosti.  

Sociálne triedy sa líšia štýlom obliekania a svojim vkusom, okrem toho, aké módne produkty 

spotrebovávajú sa však líšia aj v tom, či vôbec sú spotrebovávané. Bariéra ceny v nákupe 

napríklad dizajnových módnych kúskov môže byť pre nižšie spoločenské vrstvy neprekonateľná 

a tieto produkty vôbec nespotrebovávajú.  

     Spoločenské faktory sú ďalším dôležitým determinantom spotrebného chovania.  

Referenčné skupiny jedinca naň priamo či nepriamo vplývajú. Skupiny s priamym vplyvom 

nazývame členské. Sú to skupiny, ktorých je jedinec priamym členom. Môžeme ich rozdeliť na 

primárne, s ktorými je človek v dennom kontakte (rodina, priatelia, kolegovia), a sekundárne, 

ktorých pôsobenie nie je na dennej báze (napríklad cirkev, ku ktorej sa človek hlási). 

Skupiny, ktorých človek nie je členom, ale rád by k nim patril (asociačné) ale i tie, ktorých 

hodnoty odmieta (disociačné) tiež ovplyvňujú spotrebné chovanie. (Kotler & Keller, 2013) 

Tým, že jedinec spotrebováva určité produkty sa snaží priblížiť k skupine, s ktorou sa asociuje 

alebo vymedziť voči disociačnej.  

Sociálny status je pozícia človeka voči ostatným členom spoločnosti či jej časti a sociálna rola je 

dynamická stránka sociálneho statusu – to, ako sa sociálny status prejavuje v konaní (Linton, 

1936, s. 113). Naše sociálne role teda ovplyvňujú naše spotrebné chovanie, čím sa prejavuje náš 

sociálny status. Aj v tomto prípade môžeme pozorovať ako spotrebné chovanie korešpondujúce 

s reálnym sociálnym statusom a rolami, alebo s tým vytúženým, ktorý svojou spotrebou 

prezentujú ostatným.  

     Osobné faktory sú pre spotrebné chovanie nemenej dôležité.  
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V rôznom veku má človek rôzne preferencie, rovnako tak v rôznych životných situáciách, pri 

zmene v osobnom živote ako je začatie spolužitia s partnerom, narodenie dieťaťa, či starnutie 

apod.  

Zamestnanie tiež rozhoduje o našich potrebách a túžbach a príjem determinuje naše reálne 

možnosti čo sa týka spotrebovávania.  

Ľudia svojou osobnosťou prinášajú do spoločenského života osobnostné rysy a vlastnosti, ktoré 

ovplyvňujú ich chovanie. Vyberajú si produktu a služby, ktoré „ladia“ s ich osobnosťou 

a reprezentujú ich osobné vnímanie seba samého (Kotler & Keller, 2013). 

Životný štýl a hodnoty úzko súvisia s ďalšími faktormi ako sú zamestnanie, rodinný stav, vek, 

príjem, či príslušnosť k určitej subkultúre, ktoré determinujú spôsob, akým žijeme náš 

každodenný život a ako spotrebovávame.  

     Psychologické faktory, alebo tiež procesy, ktorými prechádzame nám tiež umožňujú 

vykonávať spotrebné chovanie. 

Motivácie k určitému spotrebnému chovaniu sú rôznorodé. Ovplyvňujú ich potreby, ktoré ako 

jedinci v určitý moment máme. Pomerne známou teóriou vysvetľujúcou motivácie je Maslowova 

teória - hierarchia potrieb. Do jednotlivých úrovní radí potreby od najzákladnejších po tie 

najkomplexnejšie: 1. Fyziologické potreby (hlad, smäd apod.), 2. Potreby bezpečia (bezpečnosť, 

ochrana), 3. Spoločenské potreby (pocit, že niekam patrím, láska), 4. Potreby uznania (sebaúcta, 

uznanie, postavenie), 5. Potreby sebarealizácie (osobný rozvoj a realizácia).  

Priraďovanie produktov a služieb k jednotlivým potrebám môže byť zložité, pretože pre každého 

jedinca môžu tieto produkty alebo služby uspokojovať iný druh potrieb (Vysekalová, 2004). 

Vnímanie situácie, v ktorej sa človek nachádza je často dôležité než realita samotná, pretože to, 

ako ju človek vníma, vnútorne usporadúva a interpretuje následne ovplyvňuje jeho chovanie 

(Kotler & Keller, 2013).  

Učením rozumieme proces nadobúdania skúseností, nových možností spotrebného chovania. So 

spotrebným chovaním súvisia formy učenia podmieňovaním (napr. klasické podmieňovanie, čiže 

vytváranie podmienených reflexov), kognitívne učenie (úmyselné nadobúdanie informácii a ich 

uchovávanie s cieľom riešenia nejakého problému) a sociálne učenie (modelovanie, založené na 

pozorovaní ostatných) (Vysekalová, 2004). 

Emócie, napríklad šťastie, smútok, znepokojenie alebo pýcha, sú usporiadaný súbor chemických 

a neuronálnych odpovedí mozgu na emočne kompetentný podnet, napríklad na objekt spotreby 

alebo situáciu. (Vysekalová, 2014)  
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Pamäť je schopnosť organizmu ukladať, triediť a vyvolávať informácie. Psychológovia rozlišujú 

krátkodobú (dočasné uchovávanie informácií) a dlhodobú pamäť (dlhodobejšie uchovávanie 

informácií). Spotrebiteľ nadobúda asociačné väzby s produktami, službami a značkami, ktoré 

spotrebováva. V prípade asociácie vo forme myšlienky, pocitu, vnemu, predstavy, skúsenosti, si 

tieto pri vyvolaní z pamäte vďaka nejakému podnetu vybaví a s asociovanou značkou, produktom 

alebo službou si tento podnet spojí. (Kotler & Keller, 2013) 

 

K spotrebnému chovaniu radíme okrem nákupného chovania i to ponákupné, ktoré súvisí 

s používaním výrobku a jeho zbavovania sa. V našej práci sa však z povahy nášho záujmu a 

cieľa, ktorým je pochopenie motivátorov a bariér nákupu ekologicky certifikovaného textilu, 

budeme zameriavať na nákupné chovanie a ďalších aspektov spotrebného chovania sa dotkneme 

len okrajovo. Pre úplnosť však uvádzame model používania a zbavovania sa výrobku.  

 
Obrázok č.3: Model používania a zbavovania sa výrobku (Kotler & Keller, 2013) 

 

Čím rýchlejší je proces opotrebenia, tým rýchlejšie sa spotrebiteľ vracia na trh pre nákup 

produktu nového. V prípade módy sú to niekedy mesiace, inokedy i týždne či dni, kedy zákazník 

opätovne uspokojuje svoju potrebu získania nového kusu oblečenia.  
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     V ďalšej časti práce v krátkosti definujeme environmentálne šetrné spotrebné chovanie, 

ktorým rozumieme špeciálny prípad spotrebného chovania.  

Za environmentálne šetrné spotrebné chovanie, alebo tiež proenvironmentálne spotrebné 

chovanie, môžeme považovať také spotrebné chovanie, pri ktorom sa spotrebiteľ snaží 

o minimalizovanie svojich negatívnych dopadov na životné prostredie. Príkladom sú šetrné 

využívanie energií a ich získavanie z obnoviteľných zdrojov, recyklovanie, ekologická spotreba 

výrobkov a služieb a ďalšie.  

Environmentálne šetrné spotrebné chovanie, ako špecifický prípad spotrebného chovania, je 

taktiež socio-kultúrne podmienené a okrem všeobecných faktorov ovplyvňujúcich spotrebné 

chovanie ho ovplyvňuje aj mnoho ďalších, preň špecifických faktorov. Za vhodné prediktory 

obáv o kvalitu životného prostredia považujú Dunlap a Catton (1979, s. 249) dosiahnuté 

vzdelanie, vek, politické presvedčenie či miesto bydliska, pričom najväčšie environmentálne 

obavy sú podľa nich spájané s mladším vekom, s vysokým vzdelaním, liberalizmom 

a urbanizmom.  

     Podľa predmetu spotreby delí Veľký sociologický slovník (1996) spotrebné chovanie na 

spotrebné chovanie týkajúce sa výživy, odievania, bývania, voľného času apod. A práve 

spotrebné chovanie týkajúce sa odievania zaujíma v tejto práci nás, konkrétne to týkajúce sa 

ekologicky certifikovaného textilu a módy, ktoré chápeme ako environmentálne signifikantné 

spotrebné chovanie. 

 

2.3. Teórie a faktory vysvetľujúce environmentálne signifikantné spotrebné chovanie 

 

     V súvislosti so zameraním tejto práce nás hlbšie budú zaujímať tie teórie, ktoré najlepšie 

vysvetľujú environmentálne šetrné (spotrebné) chovanie. 

 

2.3.1. Teória plánovaného chovania a model chovania A-B-C 

 

     Ajzenova (2005) teória plánovaného chovania je založená na predpoklade, že človek sa 

obvykle správa rozumne a berie do úvahy dostupné informácie a implicitne alebo explicitne 
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zvažuje dôsledky svojich činností. Zámer človeka je podľa Ajzena najdôležitejším 

bezprostredným determinantom určitého chovania. Zámery a chovanie sú funkciami troch 

determinantov: determinant osobný v svojej povahe predstavuje individuálne pozitívne alebo 

negatívne hodnotenie vykonania konkrétneho chovania, teda postoj k danému chovaniu. Druhý 

determinant zámeru predstavuje sociálny tlak vykonať alebo nevykonať určité konanie a je 

subjektívnou normou človeka. Tretí determinant predstavuje vnímanú kontrolu chovania – 

individuálnu schopnosť určité konanie vykonať. Podľa Ajzena ľudia „zamýšľajú vykonať určité 

chovanie ak ho vyhodnotia pozitívne, keď pociťujú sociálny tlak k danému chovaniu a keď veria, 

že k nemu majú prostriedky a príležitosti“ (Ajzen, 2005, s. 118). 

Ajzenova (2005) teória predpokladá, že vnímaná kontrola chovania má motivačné dôsledky pre 

zámery. Pokiaľ si ľudia myslia, že nemajú ani prostriedky ani príležitosti nejaké chovanie 

vykonať, tak ho nevykonajú, ani keď majú pozitívne postoje k danému chovaniu a predpokladajú 

schválenie svojho chovania druhými. Ajzen teda vidí prepojenie medzi vnímanou kontrolou 

chovania a chovaním, ktoré nie je sprostredkované postojom ani subjektívnou normou. Ako 

možné vidí i priame prepojenie medzi vnímanou kontrolou chovania a chovaním, pretože 

vnímaná kontrola chovania môže byť čiastočnou alebo úplnou náhradou merania aktuálnej 

kontroly a pomôcť tak pri odhade budúceho chovania. 

 

Obrázok č.4.: Presvedčenie ako informačný základ zámerov a chovania. (Ajzen, 2005, s. 126) 
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Množstvo premenných, ktoré môžu súvisieť alebo ovplyvňovať behaviorálne, normatívne 

a kontrolné presvedčenia môžeme podľa Ajzena (2005, s. 134) rozdeliť na osobné (napr. 

všeobecné postoje, osobnostné rysy, hodnoty, emócie, inteligencia), spoločenské (vek, gender, 

rasa a etnicita, socio-ekonomický status, vzdelanie, príjem, vierovyznanie) a informačné 

(skúsenosť, znalosti, miera vystavenia médiám) faktory. Tieto faktory však nemusia byť 

s presvedčeniami nutné spojené a je nutné ich súvislosť empiricky skúmať. 

Všeobecné „background“ faktory môžu ovplyvniť zámery a chovanie. Často sa však jedná 

o vplyv sprostredkovaný špecifickejšími presvedčeniami a postojmi, ktoré sa týkajú predmetného 

správania. Pochopenie efektu „background“ faktorov pomáha získať vhľad do determinantov 

ľudského chovania (Ajzen, 2005, s. 136). 

Všeobecné postoje, ako napr. obavy o životné prostredie, sú v súlade s teóriou plánovaného 

chovania nie priamym, ale dôležitým nepriamym determinantom (Bamberg, 2003). 

Bamberg (2003) poukázal na to, že aj keď jednotlivci vnímajú environmentálne otázky ako 

závažné a podporujú ochranu životného prostredia, ich postoje sa nemusia prejaviť v konkrétnom 

proenvironmentálnom spotrebnom chovaní.  

Oskamp a Stern (1987) v svojom modeli A-B-C konkrétnejšie popisujú vzťah medzi osobnými 

postojmi a hodnotami (A), proenvironmentálnym chovaním (B) a vonkajšími podmienkami (C). 

Guagnano, Stern a Dietz (1995) tento model ďalej rozpracovávajú a tvrdia, že 

proenvironmentálne chovanie je interakciou medzi osobnými postojmi a hodnotami a vonkajšími 

podmienkami. Osobné postoje a hodnoty sú konzistentné s proenvironmentálnym chovaním 

v prípade, že vonkajšie podmienky sú neutrálne. Ak sa však vonkajšie podmienky skomplikujú, 

chovanie je časovo náročné alebo finančné nákladné, je podľa nich menej pravdepodobné že 

chovanie bude odrážať postoje a hodnoty. Teda okrem toho, že chovanie, ktoré odráža jeho 

postoje a hodnoty jedinec nevykoná, naviac môže vykonať také, ktoré je s nimi v rozpore.  

     Ajzenova teória postihuje podstatné faktory ovplyvňujúce environmentálne signifikantné 

spotrebné chovanie, budeme z nej preto vychádzať pri skúmaní faktorov ovplyvňujúcich 

environmentálne šetrné spotrebné chovanie v oblasti módy a textilu. Naše východiska dopĺňame 

o rozpracovaný model A-B-C, ktorý upozorňuje na konkrétny vzťah vnímanej kontroly chovania 

a postoje k chovaniu a lepšie vysvetľuje nielen zámer ale aj následné chovanie. 
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2.3.2. Teória difúzie inovácií  

 

     Organicky sa bavlna v novodobej histórii vo svete pestuje necelé tri desaťročia, s čím časovo 

korešponduje i vznik ekologických textilných certifikátov (Pepper, 2018). 

Ekologicky certifikované textilné produkty sú tak stále relatívne nové, ich výroba inovatívna, 

vyžadujúca adaptáciu stále nových technológií výroby a vývoja materiálov (napr. šetrne vyrábaný 

lyocell/tencel z bukovej alebo dubovej buničiny) a s tým súvisí aj ich prijímanie spotrebiteľmi 

v procese difúzie inovácií, ktorý popisuje Everett M. Rogers (2003). Jedná sa o proces, v ktorom 

sú inovácie v čase šírené určitými kanálmi medzi členmi daného sociálneho systému. Rogers 

(2003, s. 270) identifikuje päť kategórií ideálnych typov osvojiteľov inovácií: 1. Inovátori 

(innovators, predstavujú 2,5 % populácie), 2. Skorí osvojitelia (early adopters, predstavujú 13,5 

% populácie), 3. Skorá väčšina (early majority, 34 % populácie), 4. Neskorá väčšina (late 

majority, predstavujú 34 % populácie) a 5. Oneskorenci (laggards, predstavujú 16 % populácie). 

 

Obrázok č.5: Kategórie osvojiteľov, ktorí majú v spoločnosti normálne rozdelenie (Rogers, 

2003). 

 

Inovátorov charakterizuje Rogers ako kozmopolitných, finančne stabilných (môžu si dovoliť 

stratu z nevýhodných inovácií) a odvážnych riskovať. Nemusia byť vždy svojim sociálnym 

systémom rešpektovaní, sú však dôležitými gatekeepermi v difúznom procese, ktorý prinášajú 

nový produkt alebo myšlienku do svojho sociálneho systému. 

Skorí (prví) osvojitelia sú lokálnymi názorovými vodcami, na ktorých sa potenciálni osvojitelia 

obracajú pre radu a informácie týkajúce sa inovácie. Slúžia ako vzor pre ďalších členov 
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sociálneho systému, svojim osvojením znižujú neistotu a schvaľujú inováciu a sú rešpektovaným 

spúšťačom osvojovania inovácie v sociálnom systéme. 

Skorá väčšina si osvojuje inováciu tesne pred priemernými členmi sociálneho systému a sú 

podstatným prepojením v procese difúzie. Nie sú prví v prijímaní inovácií a nad ich prijatím 

premýšľajú, nechcú však byť ani poslední. 

Neskorá väčšia je rovnako početnou skupinou ako skorá, inovácie si osvojuje tesne po 

priemerných členoch sociálneho systému. K inováciám je skeptická a osvojuje si ich často 

z ekonomickej nevyhnutnosti a sociálneho tlaku okolia. Inovácia musí byť osvedčená a v súlade 

so spoločenskými normami sociálneho systému. Neistoty musia odstránené, aby prijatie 

považovali za bezpečné.  

Oneskorenci sú poslední v sociálnom systéme, ktorí inováciu príjmu (adoptujú). Sú lokálni, majú 

tradičné hodnoty s dôrazom na minulosť a malé sociálne siete. K inováciám sú nedôverčiví a ich 

zdroje sú limitované, čo spôsobuje ich mimoriadnu opatrnosť pri prijímaní inovácií.  

Jednotlivé kategórie osvojiteľov sa podľa Rogersa (2003, s. 287) líšia socioekonomickým 

statusom, osobnostnými hodnotami a komunikačným chovaním. 

Skorí osvojitelia sa od neskorších nelíšia vekom, majú však viac rokov formálneho vzdelania 

a väčšiu pravdepodobnosť gramotnosti. Ich sociálny status je vyšší a majú vyšší stupeň 

vzostupnej mobility.  

Skorí osvojitelia sú empatickejší a viac otvorení inováciám a zmenám než neskorí osvojitelia. Sú 

schopní myslieť abstraktne, sú inteligentnejší a racionálnejší, dávajú si náročnejšie ciele. Ich 

postoje k vede a pokroku sú priaznivejšie a cítia, že svoju budúcnosť sú schopní ovplyvniť.  

Spoločenská účasť skorých osvojiteľov v sociálnom systéme je vyššia, ich sociálne siete širšie 

a vystavenie masovým médiám väčšie. Kontakty Inovátorov často siahajú za hranice ich 

sociálneho systému. Častejšie aktívne vyhľadávajú informácie a majú o inováciách väčšie 

povedomie a znalosti.  

     Ekologicky certifikované textilné produkty môžeme považovať za nové a inovatívne, 

vzhľadom k inovatívnym technológiám používaným k ich výrobe, ktoré znižujú negatívne 

dopady výroby na životné prostredie. 
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Teória difúzie inovácií je preto pre nás vhodná pre pochopenie šírenia znalostí o ekologicky 

certifikovaných textilných produktoch a zámerov ich nakúpiť. Pomôže i pri segmentácii publika a 

charakterizovaní užívateľov inovatívnych výrobkov a služieb a na spotrebné chovanie s nimi 

súvisiace.  

 

2.3.3. Faktory vysvetľujúce environmentálne signifikantné spotrebné chovanie - poznatky 

z doterajších výskumov 

 

     Z rešerše doterajších výskumov zaoberajúcich sa environmentálne signifikantnou spotrebou 

získavame informácie o faktoroch, ktoré autori identifikovali ako podstatné pre vysvetlenie 

environmentálne šetrného spotrebného chovania.  

     Gaterleben, Steg a Vlek (2002) upozorňujú, že spoločensko-vedné výskumy sa často 

zaoberajú vlastnými výpoveďami respondentov o ich proenvironmentálnom chovaní – o malých 

konzervatívnych činoch, ako je triedenie odpadu či odmietanie igelitových tašiek a plastových 

slamiek, ktoré majú malý dopad na životné prostredie a ušetria len málo energie oproti celkovej 

spotrebe domácnosti. I meranie spotreby domácnosti však podľa nich neodráža environmentálny 

dopad, ktorý ma napríklad nákup a likvidácia tovaru, ktorý má určitú spotrebu energie vo 

výrobnom procese. Napríklad Jones a Kammen (2011) však na základe svojho výskumu z roku 

2005 v USA uvádzajú, že najvyšší podiel na spotrebe energií domácnosti má doprava (32%), 

bývanie (28%) a jedlo (15%), pričom spotreba tovarov sa podieľa na 12% a spotreba služieb na 

13%, čo nie je tak zanedbateľné. A aj keď je spotreba energií silnejšie spojená s veľkosťou 

domácností a príjmom domácnosti než s proenvironmentálnym chovaním jednotlivca 

(Gatersleben, Steg & Vlek, 2002), má i skúmanie individuálnych spotrieb tovarov a služieb svoje 

opodstatnenie.  

     Rôzne environmentálne šetrné chovania súvisia s rôznymi vysvetľujúcimi postojovými 

premennými. Ľudia však reálne nemusia poznať dopady svojho chovania na životné prostredie, 

čo často vysvetľuje zistenú nízku koreláciu medzi proenvironmentálnymi postojmi a ich 

skutočnou spotrebou energie a spotrebným chovaním. (Gatersleben, Steg & Vlek, 2002; 

Bamberg, 2003). 
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Výsledky doterajších výskumov ako motivátory pre nákup ekologicky označených produktov 

identifikujú mimo iné egocentrické dôvody súvisiace so snahou o vlastný zdravší životný štýl, 

snahu o sebavyjadrenie a nákup ekologických produktov ako demonštratívnu spotrebu, ktorá je 

snahou o získanie alebo udržanie spoločenského statusu. Ochrana životného prostredia nie je pre 

spotrebiteľa prioritou (Nordlund & Garvill, 2002; Cervellon, Rinaldi & Wernerfelt, 2011; 

Cervellon & Carey, 2011). 

Ďalším z motivátorov sú zdravotné benefity a environmentálne šetrná produkcia.  

Liu, Yan a Zhou (2017) v svojom experimente zaoberajúcom sa preferenciami a motiváciami 

čínskych spotrebiteľov pri nákupe ekologicky certifikovanej ryže naopak zistili, že spotrebitelia 

preferujú ryžu ekologicky certifikovanú zo snahy o environmentálne šetrnú produkciu. I ich však 

lákajú aj zdravotné benefity, ktoré so sebou konzumácie ekologicky vypestovanej ryže bez 

použitia pesticídov prináša. Naviac čím väčšia je ich starosť o bezpečnosť jedla a životné 

prostredie, tým viac sú naklonení zaplatiť vyššiu cenu za ekologicky certifikovaný produkt. 

K podobnému záveru dospel i výskum Thøgersena a Ölander (2006), ktorý spája silné osobné 

normy o kúpe biopotravín a percepciu nižšej ceny s rozhodnutím pre ekologické výrobky.  

Spotrebiteľov motivuje i certifikát samotný, kedy spotrebitelia veria v zdravotné a 

environmentálnym benefity už z dôvodu vlastnenia nejakého certifikátu daným produktom (Liu, 

Yan & Zhou, 2017, s.9) aj keď reálne dopady na životné prostredie môžu byť väčšie než 

u necertifikovaného produktu, ako ukazujú na príklade voľby pračky Sammer a Wüstenhagen 

(2006).  

 

Doterajšie výskumy ako bariéry environmentálne šetrnej vyrobenej módy uvádzajú  

nedostatočné poznatky o udržateľných odevoch a negatívne postoje k nim z dôvodu, že nie sú 

štýlové a strih obvykle nesedí, nedostatočnú dostupnosť udržateľného oblečenia, vysoká cena a 

nedostačujúce ekonomické zdroje pre nákup, nevyhovujúce maloobchodné prostredie, či aktuálne 

spoločenské normy, ktoré vyžadujú v určitých situáciách konkrétny dress-code, ktorý nie je 

možné dodržať vzhľadom k nedostupnosti vhodného udržateľného oblečenia (napríklad oblek do 

práce apod.). Rolu hrá tiež vek a najvyššie dosiahnuté vzdelanie (Hiller Connell, 2010; Bonini a 

Oppenheim, 2008). 
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Taufique, Siwar, Talib, Sarah & Chamhuri (2014) v svojej syntéze predstavujú desať faktorov, 

ktoré sú vhodné pre skúmanie porozumenia a postojov spotrebiteľov k ekologickým certifikátom: 

povedomie/informovanosť spotrebiteľov, znalosti spotrebiteľov, zapojenie spotrebiteľov, dôvera 

spotrebiteľov, dizajn a viditeľnosť, dôveryhodnosť zdroja, typ a úroveň informácií, jasnosť 

významu, presvedčivosť a súkromné benefity.  

Rumpala (2011) poukazuje na zmenu diskurzu, ktorá so sebou nesie dvojitú logiku. Spotrebitelia 

sa cítia vinní a nevinní zároveň – pri nákupoch majú pocit viny, ak sú však uvedomelými 

spotrebiteľmi so záujmom o pôvod výrobku, nemusia sa cítiť previnilo pri nákupoch. Udržateľná 

spotreba stojí podľa Rumpaly za mixom socio-ekonomických a morálnych výziev, ktorým 

spotrebitelia čelia.  

    Doterajšie výskumy sa ako vidíme orientovali hlavne na ekologické produkty všeobecne alebo 

na potraviny a výskumov zaoberajúcich sa ekologicky certifikovanou módou je málo. Ako však 

priblížime v kapitole 3. Udržateľná móda a ekologické textilné certifikáty, módny priemysel je 

tiež jedným z podstatných prispievateľov k znečisťovaniu životného prostredia a pestovanie 

a ďalšie spracovávanie surovín pre výrobu textilu konvenčným spôsobom so sebou prináša 

mnoho environmenálnych i socio-ekonomických rizík.  

     Environmentálne šetrné spotrebné chovanie je dôležité pre zmiernenie negatívnych dopadov 

ľudskej činnosti na životné prostredie. Zmeny v spotrebe tovarov a služieb sú súčasťou nutných 

opatrení, ktoré by pomohli znížiť emisie a spotreby energií. Súčasťou spotreby tovarov je i nákup 

módy a textilných výrobkov a zmena spotrebného chovania týchto produktov smerom od rýchlej 

spotreby k environmentálne šetrnej, udržateľnej, je viac než žiadúca. Preto je dôležité pochopiť 

environmentálne šetrné spotrebné chovanie súvisiace s módou a porozumieť motivátorom 

a bariéram pri spotrebe ekologicky certifikovaného textilu.  
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3. Udržateľná móda a ekologické textilné certifikáty 

 

     V nasledujúcej kapitole si definujeme, čo rozumieme pod pojmom udržateľná móda, akým 

spôsobom je vyrábaná a predstavíme si ekologické certifikáty túto výrobu garantujúce, ktoré 

v ČR nájdeme najčastejšie.   

     Claire Hamer (2012) definuje udržateľnú módu ako módu, ktorá sa snaží o čo najväčší 

pozitívny dopad a čo najmenší negatívny dopad na ľudí a životné prostredie, tam kde je 

vyrábaná. 

Napríklad bavlna je pestovaná ako monokultúrna ročná rastlina. Pri jej pestovaní konvenčným 

spôsobom sú vo veľkej miere využívané chemikálie – bavlna je pestovaná na 2,5 % svetovej 

poľnohospodárskej plochy, na jej pestovanie je však použitých 16 % zo všetkých celosvetovo 

použitých insekticídov („From the Plant to the T-shirt,” 2007, s. 10). Farmári sú medzi prvými, 

nie však jedinými zdravotne ohrozenými ich používaním. Kontaminácia povrchových 

a podzemných vôd je častým sprievodným javom, rovnako tak ničenie prospešných organizmov 

v pôde žijúcich, čím je pôda znehodnocovaná. Naproti tomu pri pestovaní organickej bavlny nie 

sú vôbec využívané syntetické hnojivá, či pesticídy a geneticky modifikované semená sú 

zakázané. Zachovanie úrodnosti pôdy je zabezpečované pestovaním striedavo s inými plodinami 

a hnojením hnojom a kompostom. 

Problematické je i množstvo vody spotrebované na konvenčnú výrobu textilu od pestovania 

plodiny a jej čistenie, cez spracovanie na tkaninu, následné bielenie, farbenie, pranie, mäkčenie, 

sušenie až po finálnu úpravu na hotový kus textilu. Smutne známym príkladom obrovskej 

spotreby vody pri pestovaní konvenčnej bavlny je vysušenie Aralského jazera na štvrtinu 

pôvodnej veľkosti následkom konvenčného pestovania bavlny.  

Napríklad na konvenčnú výrobu jedného bavlneného trička sa spotrebuje 35460 litrov vody, 

pričom organicky vyrobeného je to 21276 litrov (Baydar, Ciliz & Mammadov, 2015).  

Pri ekologickej výrobe teda nie je také množstvo nepriaznivých účinkov na životné prostredie a 

zdravie ľudí, ktoré sú prítomné pri konvenčnej výrobe.  
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     Ekologické certifikáty pomáhajú identifikovať udržateľne a ekologicky vyrobené produkty a 

preferencia ich nákupu pred konvenčne vyrobenými produktami signalizuje zníženie dopadu na 

životné prostredie daného jednotlivca. Ekologických textilných certifikátov je však dnes mnoho. 

Niektoré certifikáty garantujú všetky, iné len niektoré aspekty výroby textilu a obuvy. Pre 

získanie certifikátu udržateľnej a ekologickej výroby je dôležité dodržiavanie určitých výrobných 

zásad v časti, alebo v celom výrobnom procese naprieč celým dodávateľským reťazcom v súlade 

s požiadavkami daného certifikátu.  

Či už je to spôsob pestovania surovín, ich spracovanie na priadzu, následne na tkaninu, alebo aj 

ďalšie úpravy ako sú farbenie či bielenie, šitie, prípadná potlač či výšivka, až po balenie 

a doručenie.  

Výrobok označený ako "vyrobený z organickej bavlny" alebo zo "100% organickej bavlny" alebo 

"100% kašmír" ešte neznamená, že výrobok nie je následne spracovaný a farbený toxickými 

chemikáliami. V konečnom dôsledku okrem ekologického pestovania plodiny môže byť rovnako 

chemický, než ktorýkoľvek iný výrobok. Označenie "organická" alebo "bio" bavlna alebo "100% 

organická bavlna" a pod. môže znamenať len to, že sa jedná o textil vyrobený zo surovej bio 

bavlny, ale následne už spracovávaný rýdzo konvenčným spôsobom. 

Medzi kvalitou, ktorú garantujú jednotlivé textilné certifikáty sú tak značné rozdiely. Minimálny 

požadovaný podiel bio priadze sa totiž pohybuje od 5 po 95% („Textile Exchange Organic 

Content Standard”, 2013) a preto nemusí byť výnimkou situácia, kedy si spotrebiteľ zakúpi 

oblečenie z regálu označeného "bio bavlna", ale jeho produkt obsahuje len 5% bio bavlny a tiež 

nič nevie o spôsobe jej spracovania. 

Ak by sme takto vyrobené látky pripodobnili k potravinám, jednalo by sa o potraviny vyrobené 

síce zo surovín z ekologického poľnohospodárstva, ktoré by však boli pri následne spracovávané 

pomocou konvenčných chemikálií a emulgátorov bez ďalšej kontroly. Takáto potravina by 

prirodzene nemohla byť označená ako bio výrobok. 

Tabuľka č. 2  prehľadne predstavuje najčastejšie ekologické textilné certifikáty, s ktorými sa 

môžeme stretnúť v ČR. 
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Názov Logo Popis certifikátu 

Global Organic 

Textile Standard 

(GOTS) 

 

Certifikát sleduje kritériá v oblasti šetrnosti k 

životnému prostrediu a spoločenskej zodpovednosti 

v celom dodávateľskom reťazci - od pestovania 

zdrojového materiálu, cez textilné spracovanie vo 

všetkých jeho fázach, balenie až po distribúciu a 

označenie („General Description”, n.d.). 

Organic 100 

Content Standard 

a Organic 

Blended Content 

Standard 

 

Certifikát sa vzťahuje na akýkoľvek nepotravinový 

výrobok obsahujúci 95 - 100 % organického 

materiálu v prípade OCS 100, respektíve 5 - 95 % 

organického materiálu v prípade OCS Blended. 

Overuje prítomnosť a množstvo organického 

materiálu v konečnom produkte a sleduje tok 

suroviny od jej zdroja, v procese výroby až po 

konečný produkt a jeho označenie a distribúciu 

(„Textile Exchange Organic Content Standard”, 

2013). 

Reach 

 

Certifikát potvrdzuje, že textilný produkt je v súlade s 

Reguláciou EU REACH č. 1907/2006, ktorá sa 

zaoberá registráciou, posúdením, autorizáciou a 

obmedzovaním chemikálií. Regulácia sa vzťahuje 

na všetky samotné chemické látky ako aj na látky v 

zmesiach alebo roztokoch (napr. farby, saponáty) a 

vo vyrobených produktoch ako je oblečenie či 

elektrické spotrebiče. Certifikát zaručuje vysokú 

úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia 

(„Regulation (EC) No 1907/2006“, n.d.). 

Oeko -Tex 

Standard 100 

  

Certifikát zaručuje neprítomnosť škodlivých 

chemikálií ako sú azo-farbivá, formaldehyd, nikel a 

ďalších v surových materiáloch, polotovaroch aj vo 

všetkých súčastiach dokončených textilných 

produktoch v celom výrobnom procese a kontroluje 

bezpečné, zodpovedné a udržateľné používanie 

chemikálií, ktoré neohrozuje ľudské zdravie 

(„STANDARD 100 by OEKO-TEX®“, n.d.). 
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Worldwide 

Responsible 

Accredited 

Production 

(WRAP) 

 

Certifikát zaručuje dodržiavanie všeobecne 

uznávaných medzinárodných pracovných noriem, 

miestnych zákonov a predpisov týkajúcich sa 

pracoviska a vychádza z dohovorov Medzinárodnej 

organizácie práce (ILO). Zásady zahŕňajú riadenie 

ľudských zdrojov, zdravie a bezpečnosť, 

environmentálne praktiky a dodržiavanie právnych 

predpisov a bezpečnostných noriem („WRAP's 12 

Principles“, n.d.). 

Better Cotton 

Initiative (BCI) 

 

Iniciatíva dohliada na udržateľné a ekologické 

pestovanie organickej bavlny a ochranu pôdy, 

vodných zdrojov i farmárov pred používaním 

nežiadúcich látok a chemikálií. Dohliada tiež na 

dodržiavanie dôstojných pracovných podmienok a 

adekvátnu mzdu farmárom svojich členov („Better 

Cotton Standard System“, n.d.). 

EU Ecolabel 

 

Certifikát zaručuje spĺňanie environmentálnych 

štandardov v celom procese výroby textilných 

produktov - od získavania surového materiálu, cez 

produkciu, distribúciu až po likvidáciu. Certifikovaný 

produkt je vyrábaný s dôrazom na znižovanie 

množstva odpadu a produkcie CO2 pri výrobe („EU 

Ecolabel“, n.d.). 

Global Recycled 

Standard 

 

Certifikát sa zameriava na vstupný materiál, 

environmentálne zásady, sociálne požiadavky a 

označovanie textilných výrobkov vyrobených z 

recyklovaných materiálov. Jeho cieľom je byť 

štandardom pre recyklovaný materiál použitý vo 

výslednom textilnom produkte. Cieľom certifikátu je 

zvýšenie používania recyklovaných materiálov vo 

výrobkoch a znížiť / odstrániť škody spôsobené ich 

výrobou („Textile Exchange Global Recycled 

Standard”, 2018). 
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Fairtrade Textile 

Standard 

 

Certifikát zaručuje adekvátne, zdravotne nezávadné, 

pracovné podmienky a dôstojnú mzdu pracovníkov 

vo výrobe v celom dodávateľskom procese od 

farmárov, cez tkáčov, pletiarov až po strihačov a 

krajčírov („Fairtrade Textile Standard“, n.d.). 

Nejedná sa priamo o ekologický certifikát ale o 

certifikát zaručujúci udržateľnosť výroby. 

Fair Wear 

Foundation 

 

Fair Wear Foundation (FWF) Kódex pracovných 

praktík vychádza z medzinárodne uznávaných 

štandardov Dohovoru Medzinárodnej organizácie 

práce a Deklarácie ľudských práv Organizácie 

spojených národov. Zaručuje, že práca nie je 

nútená, vylučuje detskú prácu, diskrimináciu v práci 

na základe rasy, etnicity, pohlavia, vyznania, 

politického presvedčenia, národnosti, pôvodu apod., 

zaručuje možnosť združovania v odboroch 

a kolektívneho vyjednávania, adekvátnu mzdu, 

rozumné pracovné hodiny, bezpečné a zdravé 

pracovné podmienky a legálny kontrakt medzi 

zamestnancom a zamestnávateľom („Labour 

Standards,” n.d.). 

Nejedná sa priamo o ekologický certifikát ale o 

certifikát zaručujúci udržateľnosť výroby. 

Tabuľka č. 2: Najčastejšie ekologické textilné certifikáty v ČR 

 

     Problematické môže byť zakladanie ekologických certifikátov výrobcami textilu, či 

používanie vlastných grafických log (viď obrázok č. 6), ktoré majú v spotrebiteľovi vzbudiť pocit 

ekologickej a etickej výroby, nie sú však kontrolované nezávislými autoritami či organizáciami 

a sťažujú orientáciu na trhu s ekologicky certifikovaným textilom.  
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Obrázok č. 6: Príklad niektorých výrobcami používaných log deklarujúcich použitie organickej 

bavlny (Zdroj: Neutral.com, Westfordmill.com, Shutterstuck.com. Zdroje log sú uvedené v poradí 

zobrazenia log) 
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4. Motivácie a bariéry pre nákup ekologicky certifikovanej módy – vlastné kvalitatívne 

šetrenie 

 

4.1. Zvolená výskumná metóda 

 

     Cieľom tejto práce je identifikovať motivátory a bariéry spotrebiteľa pri nákupe ekologicky 

certifikovanej módy a ďalších textilných produktov. Vzhľadom k nedostatku výskumov 

zaoberajúcich sa touto problematikou v českom prostredí považujeme za dôležité získať hlbšie 

pochopenie týchto motivátorov a bariér. Preto sme zvolili metódu polo-štrukturovaných 

hĺbkových kvalitatívnych rozhovorov, ktorá pomôže tento cieľ naplniť a do budúcna prípadne 

pomôže aj pri konštrukcii kvantitatívneho výskumného nástroja, vďaka ktorému by bola možná 

rozsiahlejšia analýza motivátorov a bariér, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie českých spotrebiteľov 

pri nákupe ekologicky vyrobeného a certifikovaného oblečenia. 

     Informanti boli pre kvalitatívne chápajúce exploratívne rozhovory získaní z rad zákazníkov 

spoločnosti MERCHYOU, ktorá je distribútorom ekologicky certifikovaného textilu v ČR. 

Z databázy zákazníkov spoločnosti boli identifikovaní českí zákazníci, ktorých považujeme 

v súlade s teóriou difúzie inovácii v pozícii Skorých osvojiteľov a v posledných dvanástich 

mesiacoch nakúpili ekologicky certifikovaný textil (v období máj 2018 – apríl 2019 bolo týchto 

zákazníkov 105) a ktorí jeho nákup zvažovali ale nakoniec tak neurobili (v období máj 2018 – 

apríl 2019 bolo týchto zákazníkov 12). Týchto zákazníkov sme oslovili s žiadosťou o rozhovor a 

ponukou dopravy zdarma na ďalšiu objednávku ako poďakovanie za ich čas a ochotu.  

23 zákazníkov na výzvu zareagovalo a s 15 z nich sme našli spoločný termín rozhovoru.  

Kaufmann (2010) odporúča kvalitatívne hĺbkové rozhovory vykonávať kým sa dozvedáme nové 

skutočnosti a objavujú sa nové témy, ktoré nám pomáhajú v pochopení našej problematiky. 

Z tohoto hľadiska bolo 15 informátorov dostačujúcich, keďže pri posledných rozhovoroch sa nám 

získané informácie značne opakovali a nové témy sa už neobjavovali. Keďže naša štúdia je 

limitovaná na 15 informantov, závery z nej nie je možné generalizovať na širšiu populáciu. 

Avšak keďže cieľom bolo identifikovať motivácie a bariéry, využitie tejto exploratívnej metódy 

považujeme za vhodné. Tabuľka č. 3 prináša zhrnutie socio-demografických charakteristík 

informantov.  
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Označenie Pohlavie Vek 

Najvyššíe 

dosiahnuté 

vzdelanie 

Čistý mesačný 

príjem v Kč 

Veľkosť obce 

bydliska podľa 

počtu obyvateľov 

Ž1 Žena <25 

Stredoškolské 

s maturitou <10000 Praha 

Ž2 Žena 25-34 

Stredoškolské 

s maturitou 20001-35000 Praha 

Ž3 Žena 25-34 

Vysokoškolské 

bakalárske 20001-35000 Praha 

Ž4 Žena 25-34 

Vysokoškolské 

bakalárske 20001-35000 100001-400000 

Ž5 Žena 25-34 

Vysokoškolské 

bakalárske 20001-35000 Praha 

Ž6 Žena 25-34 

Vysokoškolské 

magisterské 10001-12000 Praha 

Ž7 Žena 25-34 

Vysokoškolské 

bakalárske 20001-35000 Praha 

Ž8 Žena 35-44 

Stredoškolské 

s maturitou 20001-35000 20001-30000 

Ž9 Žena 35-44 

Stredoškolské 

s maturitou 15001-20000 50001-100000 

Ž10 Žena 35-44 

Vysokoškolské 

bakalárske 

Nechcela 

uviesť Praha 

Ž11 Žena 35-44 

Vysokoškolské 

magisterské 35001-50000 Praha 

M1 Muž <25 

Stredoškolské 

s maturitou <10000 100001-400000 

M2 Muž 25-34 

Vysokoškolské 

magisterské 20001-35000 Praha 

M3 Muž 35-44 

Vyššie 

odborné 35001-50000 Praha 

M4 Muž 35-44 

Vysokoškolské 

bakalárske 35001-50000 Praha 

Tabuľka č. 3: Základné demografické údaje informantov 
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Rozhovory prebiehali v mesiacoch máj a jún 2019. Vopred boli pripravené dve verzie scenára 

polo-štrukturovaného rozhovoru, ktoré sa nachádzajú v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2. Jedna bola 

predloha rozhovoru s tými, ktorí v posledných dvanástich mesiacoch nakúpili ekologicky 

certifikovaný textil. Druhá bola predloha rozhovoru s tými, ktorí nákup ekologicky 

certifikovaného oblečenia zvažovali ale nakoniec tak neurobili (boli to zákazníci označení kódom 

Ž8 a Ž10). Otázky boli voľne inšpirované vzorovým ilustračným dotazníkom Iceka Ajzena (n.d.).  

Jednotlivé rozhovory sa uskutočňovali v Prahe, väčšinou v showroome spoločnosti 

MERCHYOU, prípadne v kaviarni. Trvali 30 - 70 minút, boli nahrávané a následne prepisované. 

Prepisy rozhovorov boli následne analyzované. Analýza identifikovala tematické oblasti, ktoré 

boli následne rozdelené na motivátory – faktory pozitívne ovplyvňujúce nákup ekologicky 

certifikovaných textilných produktov a bariéry – faktory negatívne ovplyvňujúce nákup 

ekologicky certifikovaných textilných produktov. K jednotlivým faktorom boli potom priradené 

vyjadrenia informantov, ktoré sa ich týkali.  

 

4.2. Zistenia  

 

     Informanti vo všeobecnosti nemajú dobrý pocit zo stavu životného prostredia, majú obavy 

z klimatických zmien a obávajú sa ďalších zmien s nimi súvisiacich. Ich postoje k ekologickej a 

udržateľnej produkcii sú zdá sa z tohoto dôvodu pozitívne a preferujú takéto výrobky, pretože 

vnímajú ich menší dopad na životné prostredie a ľudské zdravie. Informanti cítia, že 

environmentálne signifikantné chovanie je správne, že by sa tak mali chovať i ostatní. Ich blízki, 

ako sú rodina či blízki priatelia s nimi tieto hodnoty a postoje zdieľajú a v ich snahe 

o environmentálne šetrnú spotrebu ich podporujú a chovajú sa podobne. V prípade informantky 

Ž3, sa stretávame s posmechom zo strany partnera, jej presvedčenie o správnosti vlastného 

chovania je však natoľko silné, že to jej chovanie nemení: „Priateľ si zo mňa uťahuje, že skáčem 

na marketingové kecy a kupujem si predražené blbosti. Ja si ale pôvod veci, čo si kupujem 

overujem a príde mi to správne.“ 

Snahu o proenvironmentálne chovanie vnímajú ako normu, niektorí priznávajú pocit viny, pokiaľ 

sú nútení konať v rozpore so svojimi postojmi a sú ochotní takéto konanie prípadne i zatajiť pred 

svojimi priateľmi či rodinou.  
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Informácie o klimatických zmenách a životnom prostredí, možnostiach znižovania svojho dopadu 

na ne informanti získavajú z médií, niekedy i sami aktívne vyhľadávajú rôzne podrobnejšie 

informácie, najčastejšie na internete. Čítajú zahraničné články a štúdie a o získané informácie sa 

často ďalej delia s rodinou a priateľmi. K téme ekologicky vyrábanej a certifikovanej móde sa 

dostávajú cez iné ekologické témy, ako sú ekologicky certifikované potraviny, tzv. zero waste 

(t.j. snaha o spotrebu s čo najmenšou produkciou odpadu, ideálne nulovou). 

Ekologicky certifikovanú módu už niekedy nakúpili všetci naši respondenti. Nakupujú ju vo 

väčších online obchodoch, v na to špecializovaných menších online alebo kamenných 

predajniach, alebo v módnych reťazcoch. Žiaden z našich respondentov nenakupuje ekologicky 

certifikovaný textil výhradne. 

Medzi informantami sme identifikovali dve skupiny z hľadiska častosti nákupu oblečenia. Jedna 

skupina nakupuje približne 3-4x za rok, druhá 1-2x za mesiac.  

Ekologicky certifikované už niekedy zakúpili tričká, mikiny, spodnú bielizeň, šaty, sukne, 

nohavice i domáci textil ako sú kuchynské utierky, uteráky a obliečky.  

Ich postoje ku konvenčne vyrábanej móde sú negatívne, často však zakúpia konvenčný textil 

v prípade, že je ekologicky certifikovaný textil nedostupný, jeho získanie/vyhľadávanie časovo 

náročné alebo je taký textil nad ich finančné možnosti.  

Čím vyšší príjem informanti majú, tým menší problém sa pre nich zdá byť vyššia cena 

ekologicky certifikovaných produktov.  

Medzi proenvironmentálnym spotrebným chovaním, ktoré informanti deklarovali nájdeme: 

- recyklovanie plastov, papiera, kovov, skla, ale aj oblečenia (nákup z druhej ruky, prešívanie už 

vlastnených kúskov) 

- nepúšťanie nenaplnenej pračky či umývačky riadu, nepoužívanie sušičky 

- vedomé znižovanie spotreby mäsa či priamo vegetariánstvo alebo vegánstvo 

- uprednostňovanie ekologicky certifikovaných potravín, vrátane kávy či čokolády 

- nákup jedla bez obalu, neplytvanie jedlom 

- uprednostňovanie ekologickej certifikovanej kozmetiky a drogérie 

- uprednostňovanie ekologicky certifikovaného oblečenia 
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- uprednostňovanie využívania energie z obnoviteľných zdrojov v domácnosti (Nano energies) 

- uprednostňovanie lokálnych produktov 

- uprednostňovanie kvalitných produktov, ktoré sa hneď nezničia/nepokazia 

- umiernená spotreba – nenakupovanie nepotrebných vecí, nakupovanie s rozmyslom 

- uprednostňovanie verejnej hromadnej dopravy alebo bicyklu pred jazdou autom či lietadlom 

- nosenie si vlastnej fľaše na pitie, prenosného hrnčeka na teplé nápoje, či krabičiek na jedlo, 

vyhýbanie sa jednorazovým plastom a veciam na jedno použitie 

- nevylievanie zostatkového oleja do odpadu, jeho nosenie do zberu 

- nosenie vyradenej elektroniky do zberu 

- uprednostňovanie zapožičania veci pred nákupom (napríklad knihy z knižnice, stanu na víkend 

v horách od známeho apod.)  

 

4.2.1. Motivátory pre nákup ekologicky certifikovaného textilu 

 

     Súčasťou rozhovoru boli i otázky na dôvody nákupu ekologicky certifikovaného textilu. Na 

základe vyjadrení participantov sme definovali štyri motivátory pre nákup takýchto produktov: 

samotný certifikát, dobrý pocit, snaha o environmentálne šetrné chovanie, zdravotné hľadisko, 

trend.  

 

Samotný certifikát 

     Informantov zaujíma pôvod oblečenia, ktoré majú zámer kúpiť a už samotné vlastnenie 

ekologického certifikátu môže byť motivátorom pre nákup textilu, ktorý ho vlastní.  

Informantka Ž9 priznáva: „Keď som v obchode a vidím niečo z organickej bavlny pre malého 

syna, hneď to kupujem. Niekedy aj do zásoby o veľkosť väčšie. Viete, bodyčiek nikdy nie je dosť 

a málokedy na organické veci pre malého narazím. Tak sa radšej hneď zásobím.“ 

Znalosti o ekologických certifikátov sa rôznia. Niektorí respondenti si informácie o výrobe 

oblečenia príliš neoverujú a pozorujeme tendenciu veriť akémukoľvek vyjadreniu o ekologickej 
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výrobe daného produktu zo strany výrobcu či predajcu. Títo respondenti často nakupujú 

i v bežných módnych reťazcoch, ktoré disponujú sekciou ekologicky certifikovanej módy. Ďalší 

respondenti sa o certifikáty zaujímajú hlbšie, ich znalosti sú širšie a radšej nakupujú 

v špecializovaných predajniach alebo online obchodoch, ktoré predávajú len ekologicky 

certifikovanú módu. Znalosti certifikátov vplývajú ako na zámer nakúpiť tak aj samotné nákupné 

chovanie v prípade kontaktu s ekologicky certifikovaným produktom v mieste nákupu 

a spontánneho rozhodnutia nakúpiť z dôvodu samotného certifikátu.  

Ekologický certifikát je respondentami vnímaný aj ako záruka kvality produktu.  

 

Dobrý pocit z nákupu 

     Z nákupu ekologicky certifikovaného oblečenia majú respondenti radosť. Majú dobrý pocit 

z toho, že chránia životné prostredia a robia niečo pre planétu, cítia, že je to správne. 

S tým súvisí i pocit viny z nákupu necertifikovaného oblečenia, ktorý pociťuje respondentka Ž6 

„Spodnú bielizeň často nakupujem v Tezenis. Fakt ma mrzí, že to nie je eco-friendly, ale veci 

odtiaľ mi sedia a ekologické podprsenky čo by mi sedeli som zatiaľ nenašla.“ 

 

Snaha o environmentálne šetrné chovanie 

     Pri nákupe ekologicky certifikovaných potravín býva častejší dôvod tohoto nákupu 

presvedčenie, že biopotraviny sú zdravšie a ochrana životného prostredia je dôvodom menej 

častým (Zvěřinová, 2011). V prípade oblečenia je to však zdá sa opačne. Zaznamenali sme v 

odpovediach trend, že práve proenvironmentálne postoje sú častým dôvodom pre nákup 

ekologicky certifikovanej módy a textilu a už menej informanti riešia zdravotné dopady 

konvenčne vyrobeného textilu.  

Respondenti vnímajú negatívne dôsledky konvenčnej výroby textilu, ako sú spotreba vody, 

používanie pesticídov, ktoré znečisťujú pôdu i ovzdušie.  

„Mám pocit, že módny priemysel je jeden z najhorších znečisťovateľov ovzdušia na svete, hneď 

druhý po ropnom. Pestovanie obyčajnej bavlny je hrozné. Spotreba vody, tie pesticídy, 
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Zdravotné hľadisko 

     Spomínané environmentálne dôvody sa javia ako zásadnejšie, tie zdravotné však boli tiež 

v odpovediach prítomné. Napríklad informantka Ž7 sa zamýšľa aj nad chemikáliami, ktoré sa 

používajú vo výrobnom procese bežného textilu a nerada si taký kupuje, pretože škodia ako 

pracovníkom, ktorí ho vyrábajú, tak nositeľom:  

Záleží mi na mojom zdraví, zdraví mojich detí, zdraví ľudí, ktorí to oblečenie vyrábajú. 

Celá tá produkcia je pre ľudí nezdravá. Tie chemikálie čo sa používajú idú do vody, 

dýchajú to tí ľudia, čo to vyrábajú, potom sa to človeku dostáva do tela z farbeného trička 

a to nie je dobre. A potom keď to človek perie tak rôzne mikroplasty sa dostávajú do 

vody.  

 

Trend 

     Vo vyjadreniach respondentov sme identifikovali aj trendovosť ako motivátor pre nákup 

ekologicky certifikovanej módy. Ekologicky certifikovanú módu registrujú v mainstreamových 

médiách, v lifestylových magazínoch, diskutujú ju blogeri a youtuberi. Jej nákup je trendový 

a nenakupovať ju už môže v niektorých sociálnych skupinách znamenať byť „out“.  

„Sledujem niekoľko českých fashion blogeriek a ekologická móda je teraz veľká téma. Bavia ma 

ich tipy ako budovať minimalistický šatník a kde nakupovať udržateľné dizajnové kúsky. Sú to 

pekné a kvalitné veci“ (Ž3).  

 

4.2.2. Bariéry nákupu ekologicky certifikovaného textilu 

 

     V rozhovoroch s informantami sme sa snažili zistiť, aké boli dôvody, ktoré im v minulosti 

zabránili, alebo by mohli byť dôvody, ktoré by im mohli zabrániť v nákupe ekologicky 

certifikovaného textilu. Na základe ich odpovedí sme identifikovali 5 bariér: znalosti 

o ekologicky certifikovanej móde, postoje k ekologicky certifikovanej móde, nedôvera 

v ekologické certifikáty, dostupnosť, cena, neochota nakupovať nové veci. 
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Neznalosť ekologicky certifikovanej módy 

     Znalosti o ekologických textilných certifikátoch boli pomerne malé. Participanti si väčšinou 

nespomenuli na konkrétny certifikát a ak áno, neboli si úplne istí čo zaručuje. Po predložení karty 

s rôznymi logami reprezentujúcimi ekologické certifikáty spoznali niektoré existujúce, 

označovali však za známe i neoficiálne logá, ktorými výrobcovia označujú napríklad prítomnosť 

organického vlákna v svojom výrobku bez toho, aby logo reprezentovalo nejaký existujúci platný 

certifikát.  

Niektorým ich hlbšia neznalosť, ako sme videli i vyššie pri popise motivátorov, nevadí a keď sa 

s certifikátom stretnú na výrobku, majú v neho dôveru, iní však vidia svoju neznalosť ako 

problematickú, ktorá im sťažuje orientáciu v certifikátoch vyskytujúcich sa na trhu. Informant 

M1 by rád ekologicky certifikovaný textil nakupoval, ale bráni mu v tom práve jeho neznalosť 

certifikátov:  „Úplne si nie som istý, aké certifikáty vlastné existujú, čo mám v obchodoch 

hľadať. Nechcem len tak náhodne niečo kúpiť len preto, že to má nejaký štempl.“ 

 

Postoje k ekologicky certifikovanej móde 

     Ako problematický sa ukazuje dizajn a štýlovosť ekologicky certifikovaných módnych 

produktov, ktorých nedostatok stojí za negatívnymi postojmi k ekologicky certifikovanej móde. 

Informanti vnímajú ekologicky certifikovanú módu ako menej štýlovú, zle sediacu a neforemnú 

a z týchto dôvodov si daný produkt nekúpia. Miesto neho sú ochotní si kúpiť necertifikovaný 

produkt alebo si nekúpia žiaden. 

„Teraz som si chcela kúpiť šaty na svadbu. Bola som v niekoľkých obchodov ale ten výber je 

hrozný. To by si nevzala na seba ani moja babka. Tie šaty sú väčšinou veľké a neforemné, ja 

radšej nosím užšie strihy“ (Ž1). 

 

Nedôvera v ekologické certifikáty  

     Ako ďalšiu bariéru sme identifikovali nedôveru v ekologické certifikáty módne i vo  

všeobecnosti. Participanti cítili pretlak informácií a certifikátov a negatívne prípady z minulosti 
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naštrbili ich dôveru. Špeciálne u módy, kde sa suroviny pestujú ďaleko od nás, nedôverujú 

certifikátom a ani dodržiavaniu a kontrole štandardov, ktoré zaručujú. 

Neverím eko certifikátom. Toho bio je už celkovo veľa a prestávam dôverovať tej bio 

kvalite. Je to to, že všade vám lieta samé bio bio bio a už je toho bio moc. Počujete potom 

v médiách, ako zase prišli na nejakú nekalosť, ako napríklad, že bio ovocie malo viac 

pesticídov na sebe ako nebio. Alebo počujete o kauze, že nejaký certifikát je kúpený a ja 

nemám kapacitu na to, ísť do hĺbky. Je strašne veľa certifikátov a informácií. (Ž10) 

 

Dostupnosť 

     Rozhovory s informantami poukázali na situáciu, kedy sa stáva, že majú konkrétnu predstavu 

o tom, čo by chceli kúpiť, ale takýto výrobok sa im nepodarí nájsť a tak zakúpia aj 

necertifikovaný, ako priblížuje informantka Ž5,   

Idem špecificky po tom, že chcem nejaký typ oblečenia, napríklad teraz by som si chcela 

kúpiť žltý overal, a už je mi jedno odkiaľ bude, kto ho vyrobil a koľko bude stáť. Už 

mesiac taký hľadám a nedarí sa mi ho nájsť. Až ho objavím a bude certifikovaný, je to len 

bonus a kľudne zaňho dám aj viac peňazí, ale kúpim si kľudne aj necertifikovaný. 

Informanti tiež poukazujú na zlú dostupnosť niektorých druhov oblečenia ako sú spodná bielizeň, 

topánky, či spoločenské šaty a obleky. 

 „Ja by som si rád kúpil eko topánky, ale nie je kde. V Prahe je pár obchodov, kde eko topánky 

predávajú, ale vôbec nemajú pánske športové eko sandále, ktoré teraz na leto potrebujem“ (M3). 

„Tričká sú ešte v pohode, ale keď potrebujem napríklad spodnú bielizeň, bundu alebo džíny tak 

nič nemôžem zohnať“ (Ž6). 

Okrem nákupu špecifického druhu či kusu oblečenia však participanti riešia i problém všeobecnej 

dostupnosti. Ako vysvetľuje Ž8, najmä v menších mestách je pociťovaný nedostatok miest, kde 

certifikovanú módu nakúpiť: „Oblečenie zásadne nenakupujem online. Potrebujem si tie veci 

vyskúšať a u nás v Strakoniciach takéto obchody veľmi nemáme. Musím kvôli tomu až do 

Budejovíc alebo do Prahy.“  
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Cena 

     V prípade, že by cena certifikovaného produktu oproti necertifikovanému bola výrazne vyššia, 

tento produkt by si participanti nezakúpili. Riešili by to zakúpením produkt necertifikovaného 

alebo žiadneho. Tu sme pozorovali výraznú tendenciu vstúpenia osobného presvedčenia 

participanta do rozhodovacieho procesu - tí, ktorí vyjadrovali väčšie obavy o životné prostredie 

boli menej ochotní si certifikovaní produkt zakúpiť a vyjadrovali sa, že by si nekúpili radšej 

žiaden.  

Výška cenového rozdielu, ktorí sú participanti ochotní akceptovať, potom záleží na danom 

produkte – u bežného kusu oblečenia ako je tričko nie sú ochotní platiť vysoké rozdiely, 

u špeciálnejších kusov oblečenia ako sú napríklad spoločenské šaty by boli ochotní za ekologicky 

certifikované zaplatiť podstatne viac v porovnaní ako za tričko. Ako sa vyjadrila informantka Ž3: 

„Ak by som našla fakt dobré dizajnové šaty, dala by som za ne kľudne aj päť – šesť tisíc. Za 

tričko by som ale viac než sedem – osem stoviek nedala.“  

Prípadne je očakávanie vysokej ceny bariérou ešte v momente pred začatím vyhľadávania 

informácie, ako uvádza Ž2: „Ja ekologicky certifikované oblečenie ani veľmi nevyhľadávam. Je 

to pre mňa väčšinou drahé. Keď náhodou narazím na niečo z organickej bavlny za super cenu tak 

si to kúpim, ale väčšinou nakupujem v sekáči alebo na nete z druhej ruky.“ 

 

Neochota nakupovať nové oblečenie 

     Bariérou v nákupe ekologicky certifikovaných produktov sa ukázala byť aj vôbec nevôľa 

akékoľvek nové oblečenie si kúpiť. Participanti radi nakupujú v second handoch alebo z druhej 

ruky od známych či na internete často krát radšej, než by si kúpili novú, aj keď ekologicky 

certifikovanú vec. Ako výnimka sa v ich vyjadreniach objavovala spodná bielizeň, či topánky, 

ktoré z druhej ruky nakupovať nechcú a preferujú nové.  

Kupujem hlavne second-handové veci. Nenakupujem v reťazcoch typu Zara alebo H&M, 

pretože sa mi nepáči ich nadbytočná výroba textilu a nechcem to veľmi kupovať. Nepáči 

sa mi tá nadbytočná produkcia textilu. To je prečo rada nakupujem z druhej ruky, kde 

nemusím filtrovať ten certifikát. Nechcem podporovať zbytočné nákupy (Ž10).  
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4.3. Diskusia zistení 

 

     V rozhovoroch sa v súlade s Ajzenovou (2005) teóriou plánovaného chovania sme sa snažili 

identifikovať behaviorálne, normatívne a kontrolné presvedčenia týkajúce sa environmentálne 

šetrnej spotreby, ktoré nám poskytli vhľad do kongnitívneho základu chovania, čím sme zistili, 

prečo ľudia majú zámer vykonať určité chovanie – v našom prípade nákup ekologicky 

certifikovaných textilných produktov a módy.  

Naši respondenti v súlade s Ajzenovou (2005) teóriou plánovaného chovania zvažujú dôsledky 

spotrebného chovania a snažia sa tie negatívne minimalizovať environmentálne šetrným 

chovaním. 

Zámer človeka, ktorý je podľa Ajzenovej (2005) teórie plánovaného chovania najdôležitejším 

bezprostredným determinantom, v našom prípade environmentálne šetrného spotrebného 

chovania – nákupu ekologicky certifikovanej módy, je funkciou troch determinantov:  

1. determinant osobný v svojej povahe predstavuje individuálne pozitívne alebo negatívne 

hodnotenie vykonania konkrétneho chovania, teda postoj k danému chovaniu. Postoje našich 

informantov k ekologickej a udržateľnej produkcii a  nákupu takýchto výrobkov sú pozitívne a 

tieto výrobky uprednostňujú, keďže vnímajú ich menšie environmentálne a zdravotné dopady.   

2. determinant zámeru je subjektívnou normou človeka a zastupuje sociálny tlak vykonať alebo 

nevykonať určité konanie. Informanti v našej kvalitatívnej sonde cítia, že environmentálne 

signifikantné chovanie je správne, že by sa tak mali chovať i ostatní. Ich blízki, ako sú rodina či 

priatelia s nimi tieto hodnoty a postoje zdieľajú a v ich snahe o environmentálne šetrnú spotrebu 

ich podporujú a chovajú sa podobne. V prípade informantky Ž3, sa stretávame s posmechom zo 

strany partnera, jej presvedčenie o správnosti vlastného chovania je však v tomto prípade natoľko 

silné, že to jej chovanie nemení: „Priateľ si zo mňa uťahuje, že skáčem na marketingové kecy 

a kupujem si predražené blbosti. Ja si ale pôvod vecí, čo si kupujem overujem a príde mi to 

správne.“ 

3. determinant predstavuje vnímanú kontrolu chovania – schopnosť jedinca dané chovanie 

realizovať. Podľa teórie plánovaného chovanie ak je zamýšľané chovanie vyhodnotené pozitívne, 

existuje sociálny tlak vykonať dané chovanie a jedinec verí, že k danému chovaniu má 

prostriedky a príležitosti, má zámer toto zamýšľané chovanie realizovať. 
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V prípade, že je cena príliš vysoká, alebo je ekologicky certifikovaný textil ťažko dostupný, naši 

respondenti ho nemajú v súlade s teóriou plánovaného chovania zámer zakúpiť.  

Avšak aj keď sú ich postoje ku konvenčne vyrábanej móde negatívne, v súlade s modelom ABC 

naopak často zakúpia konvenčný textil, ak je vyhľadávanie a získavanie ekologicky 

certifikovaného textilu časovo náročné alebo je taký textil nad ich finančné možnosti či nad 

rámec čiastky, ktorú sú ochotní zaň minúť, čo je v rozpore s ich postojmi a hodnotami.  

     Naši informanti často z médií získavajú informácie, ktoré im pomáhajú realizovať spotrebné 

chovanie v súlade s ich environmentálnymi postojmi a hodnotami. O získané informácie sa v roli 

názorových vodcov ďalej delia s rodinou a priateľmi. Môžeme ich teda v procese difúzie inovácie 

(uprednostňovanie ekologicky certifikovaného textilu) označiť ako Skorých osvojiteľov, 

niektorých aj ako Inovátorov (napríklad informantka Ž7 sa aktívne podieľa na udržateľného 

ekologickej výrobe textilu, vďaka čomu má dobrú znalosť procesu výroby textilu a 

podrobné informácie aktívne vyhľadáva) a sú pre nás vhodným zdrojom pre hlbšie pochopenie 

skúmanej problematiky.  

Vzhľadom k nereprezentatívnosti našej sondy nie sme schopní posúdiť, či sa znalosti 

o ekologicky certifikovaných textilných produktoch a ich nákup šíria a či sa šíria v miere, akej 

predpokladá difúzna krivka šírenia inovácií, vyjadrenia informantov to ale zatiaľ naznačujú.  

Nami zistené motivátory a bariéry reflektujú zistenia z doterajších výskumov, objavuje sa nám 

naviac motivátor trend, kedy je ekologicky certifikovaná móda vnímaná ako trendová záležitosť 

prenikajúca do mainstreamu, čo tento predpoklad o šírení inovácie podporuje.  
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5. Záver 

 

     Cieľom tejto práce bolo identifikovať motivátory a bariéry spotrebiteľa pri nákupe ekologicky 

certifikovanej módy a ďalších textilných produktov a získať hlbšie pochopenie týchto 

motivátorov a bariér. Ako teoretické východiská boli zvolené teória plánovaného chovania, 

model chovania A-B-C a teória difúzie inovácií. S cieľom získať hlbšie pochopenie 

environmentálne signifikantného spotrebného chovania súvisiaceho s nákupom ekologicky 

certifikovanej módy sme zvolili kvalitatívnu sondu, ktorá pomocou polo-štrukturovaných 

hĺbkových rozhovorov pomohla porozumieť motiváciám spotrebiteľov a racionalizácii ich volieb 

pri nákupe ekologicky certifikovaných textilných produktov.  

     Vzhľadom k limitom kvalitatívnej sondy, ktorým je mimo iného nízky počet respondentov, 

nemôžeme naše zistenia zovšeobecniť na českú populáciu. V budúcnosti však môžu pomôcť 

mimo iného i pri tvorbe kvantitatívneho výskumného nástroja, vďaka ktorému by bola možná 

rozsiahlejšia analýza motivátorov a bariér, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie českých spotrebiteľov 

pri nákupe ekologicky vyrobeného a certifikovaného oblečenia a aktuálny stav tohoto 

environmentálne signifikantného spotrebného chovanie v českej spoločnosti.  

     V našej kvalitatívnej sonde sme zistili, že spotrebné chovanie súvisiace s ekologicky 

certifikovanými textilnými produktami ovplyvňuje viacero faktorov. Patria medzi ne samotný 

certifikát, dobrý pocit, snaha o environmentálne šetrné chovanie, zdravotné hľadisko, trend, 

nedostatočné znalosti o ekologicky certifikovanej móde, negatívne postoje k ekologicky 

certifikovanej móde, nedôvera v ekologické certifikáty, zlá dostupnosť, vysoká cena a neochota 

nakupovať nové veci.  

Reprezentatívne dotazníkové šetrenie by v budúcnosti mohlo pomôcť osvetliť, do akej miery 

tieto faktory reálne environmentálne šetrné spotrebné chovanie ovplyvňujú.  

Na základe zistení z doterajších výskumov a našej kvalitatívnej sondy sme formulovali tieto 

hypotézy, ktoré by v reprezentatívnom dotazníkovom šetrení bolo vhodné overiť: 

- Medzi socioekonomickým statusom a nákupom ekologicky certifikovanej módy je štatisticky 

signifikantný vzťah.  
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- Medzi socio-demografickými premennými ako sú miesto bydliska, vek, výška dosiahnutého 

vzdelania či pohlavím a nákupom ekologicky certifikovanej módy je štatisticky signifikantný 

vzťah.  

- Znalosť ekologických certifikátov podporuje nákup takto certifikovaných produktov.  

- Medzi pozitívnymi postojmi k ekologicky certifikovanej móde a zámerom nakúpiť ekologicky 

certifikované oblečenie je štatisticky signifikantný vzťah.  

- Medzi proenvironmentálnymi postojmi a zámerom nakúpiť ekologicky certifikované oblečenie 

je štatisticky signifikantný vzťah. 

- Medzi vnímaním environmentálnych rizík konvenčnej výroby textilu a nákupom ekologicky 

certifikovanej módy je štatisticky signifikantný vzťah. 

- Medzi vnímaním zdravotných rizík konvenčnej výroby textilu a nákupom ekologicky 

certifikovanej módy je štatisticky signifikantný vzťah. 

- Čím vyššia je cena ekologicky certifikovaných produktov, tým menší je zámer ich nakúpiť.  

- Čím horšia je dostupnosť ekologicky certifikovaných produktov, tým menší je zámer ich 

nakúpiť. 

- Čím nižšia je dôvera v ekologické certifikáty, tým menší zámer je certifikované výrobky 

zakúpiť. 

- Čím viac environmentálne šetrných chovaní jedinec realizuje, tým vyššia je pravdepodobnosť 

nákupu ekologicky certifikovaného textilu. 
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     Na základe zistení sme ďalej navrhli model nákupu ekologicky certifikovaného textilu, ktorý 

by bolo zaujímavé testovať v reprezentatívnejšom dotazníkovom šetrení na českej populácii.  

 

Obrázok č. 7: Model nákupu ekologicky certifikovaného textilu 

 

Prípadnú pozornosť v ďalšom výskume zameranom na environmentálne šetrné spotrebné 

chovanie týkajúce sa ekologicky certifikovanej módy by mohol získať faktor neochoty akékoľvek 

nové oblečenie nakúpiť a spotrebiteľov, ktorí sú v svojom spotrebnom chovaní striktnejší skúsiť 

lepšie pochopiť. 

     Naše zistenia a zistenia z prípadných ďalších výskumov môžu byť využité ako v neziskovom, 

tak ziskovom sektore.  

Malá znalosť dopadov konvenčnej výroby textilných produktov na životné prostredie a zdravie 

ľudí napríklad ponúka príležitosť na tvorbu vzdelávacích programov, ktoré by tieto informácie 

šírili a umožnili tak ľuďom pozitívnu zmenu v svojom spotrebnom chovaní udržateľným 

a proenvironmentálnym smerom. Vzhľadom k tomu, že je podľa výsledkov doteraz naposledy 

realizovaného medzinárodného výskumu International Social Survey Project Environment III 

z roku 2010 Česko krajinou s jedným z najnižších záujmov o životné prostredie, je zvyšovanie 

povedomia o klimatických zmenách a možnostiach ich zmierňovanie vhodné. Slabý záujem 
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o životné prostredie vyjadrilo 37% respondentov a veľmi slabý záujem 21%, čo je podobné 

Rusku a ďalším postkomunistickým krajinám ako sú Bulharsko, Lotyšsko či Litva (ISSP 

Research Group, 2019).  

Zistenia z ďalších reprezentatívnych výskumov by mohli byť i vodidlom zákonodarným 

inštitúciám pri príprave legislatívnych noriem podporujúcich environmentálne šetrné spotrebné 

chovanie.  

Výrobcovia textilu a módne značky by mohli využiť poznatky o pozitívnych postojoch ľudí 

k environmentálne šetrne vyrobenému oblečeniu vo vývoji a výrobe a snažiť sa o znižovanie 

negatívnych dopadov svojej výroby na životné prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie výskumy v tejto 

oblasti sú preto viac než vhodné.  
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Príloha č. 1: Scenár rozhovoru s tými zákazníkmi, ktorí v posledných 12 mesiacoch zakúpili 
ekologicky certifikované oblečenie 
 
Ako často nakupujete oblečenie?  
Čo vás zaujíma pri nákupe na oblečení? Podľa čoho sa rozhodujete pri výbere a nákupe?  
Zaujímate sa o pôvod vášho oblečenia?  
Kde nakupujete vaše oblečenie?  
Poznáte nejaké ekologické certifikáty?  

Ak áno: Aké? 
[Po predložení pripravenej karty s logami ekologických textilných certifikátov respondentovi]: 
Spoznávate niektoré z týchto?  

Ak áno: Dokážete priblížiť čo certifikáty ktoré spoznávate zaručujú?  
 
Aký ekologicky certifikovaný textilný produkt ste už v minulosti zakúpili?  
Prečo ste tento produkt zakúpili? Čo Vás k tomu motivovalo?  
Kde ste ho zakúpili? 
Nakupujete aj necertifikovaný textil? 
Vnímate nákup ekologicky certifikovaných textilných produktov ako zložitý?  

Ak áno i ak nie: Prečo?  
Vnímate dostupnosť ekologicky certifikovaných textilných produktov za dostatočnú?  
Aké myslíte že má pozitíva/negatíva nákup takéhoto textilu? 
Existuje dôvod alebo situácia, v ktorej by ste takýto certifikovaný produkt nezakúpili?  

Ak áno: Aký? 
Plánujete v budúcnosti ekologicky certifikovaný textil znovu zakúpiť?  
Ako hodnotia Vaši blízki nákup ekologicky certifikovaných produktov? 
Ako ste sa o ekologicky certifikovanej móde dozvedeli? 
 
Zakúpili ste niekedy nejaký iný ekologicky certifikovaný produkt?  

Ak áno:  
Aký produkt to bol?  
Prečo ste tento produkty zakúpili?  
Čo Vás k tomu viedlo/motivovalo?  
 

Myslíte si, že výroba módy má nejaký dopad na životné prostredie? 
Ak áno: Aký? Dokážete pomenovať či popísať tento dopad/dopady?  
Aké pocity to vo Vás vyvoláva?  

 
Myslíte si, že výroba módy má nejaký dopad má dopad na vaše zdravie?  

Ak áno: Aký? Dokážete pomenovať či popísať tento dopad/dopady?  
Aké pocity to vo Vás vyvoláva?  

 
Zaujímate sa o klimatické zmeny?  

Ak áno: Čo si myslíte o stave životného prostredia? 
 
Máte nejaké ďalšie zvyky, ktoré sú proenvironmentálne (napomáhajú znižovať negatívne dopady 

na životné prostredie)? 
Ak áno: Aké?  
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Na záver dovoľte niekoľko otázok týkajúcich sa Vašej osoby.  
[otázky na socio-demografické údaje: Vek, gender, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, čistý prijem v 

Kč – prezentovanie kategórií, do ktorých sa môže respondent zaradiť, veľkosť obce bydliska 

podľa počtu obyvateľov] 
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Príloha č. 2: Scenár rozhovoru s tými zákazníkmi, ktorí v posledných 12 mesiacoch nákup 
ekologicky certifikovaného oblečenia zvažovali ale nakoniec tak neurobili 
 
Ako často nakupujete oblečenie?  
Čo vás zaujíma pri nákupe na oblečení? Podľa čoho sa rozhodujete pri výbere a nákupe?  
Zaujímate sa o pôvod vášho oblečenia?  
Kde nakupujete vaše oblečenie?  
Poznáte nejaké ekologické certifikáty?  
Poznáte nejaké ekologické certifikáty?  

Ak áno: Aké? 
[Po predložení pripravenej karty s logami ekologických textilných certifikátov respondentovi]: 
Spoznávate niektoré z týchto?  

Ak áno: Dokážete priblížiť čo certifikáty ktoré spoznávate zaručujú?  
 
Nedávno ste sa rozhodovali o zakúpení ekologicky certifikovaného textilu. Z akého dôvodu ste 
tak nakoniec ste tak však neurobili? 
 
Zakúpili ste prípadne niekedy v minulosti ekologicky certifikovaný textilný produkt?  

Ak áno: 
Aký ekologicky certifikovaný textilný produkt ste už v minulosti zakúpili?  
Prečo ste tento produkt zakúpili? Čo Vás k tomu motivovalo?  
Kde ste ho zakúpili? 
Nakupujete aj necertifikovaný textil? 
Vnímate nákup ekologicky certifikovaných textilných produktov ako zložitý?  

Ak áno i ak nie: Prečo?  
Vnímate dostupnosť ekologicky certifikovaných textilných produktov za dostatočnú?  
Aké myslíte že má pozitíva/negatíva nákup takéhoto textilu? 
Existuje dôvod alebo situácia, v ktorej by ste takýto certifikovaný produkt nezakúpili?  

Ak áno: Aký? 
Plánujete v budúcnosti ekologicky certifikovaný textil znovu zakúpiť?  
Ako hodnotia Vaši blízki nákup ekologicky certifikovaných produktov? 
Ako ste sa o ekologicky certifikovanej móde dozvedeli? 

 
Ak nie: 
Prečo ste tento produkt nezakúpili? Čo Vám v tom bránilo?  
A rozmýšľali ste niekedy nad zakúpením takéhoto produktu?  

Ak áno:  
Prečo ste tento produkt zvažovali zakúpiť? Čo Vás motivovalo?  
Vnímate nákup ekologicky certifikovaných textilných produktov ako zložitý?  

Ak áno i ak nie: Prečo?  
Vnímate dostupnosť ekologicky certifikovaných textilných produktov za 
dostatočnú?  
Aké myslíte že má pozitíva/negatíva nákup takéhoto textilu? 
Plánujete v budúcnosti ekologicky certifikovaný textil znovu zakúpiť?  
Ako hodnotia Vaši blízki nákup ekologicky certifikovaných produktov? 
Ako ste sa o ekologicky certifikovanej móde dozvedeli? 

 
Zakúpili ste niekedy nejaký iný ekologicky certifikovaný produkt?  
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Ak áno:  
Aký produkt to bol?  
Prečo ste tento produkt zakúpili?  
Čo Vás k tomu viedlo/motivovalo?  
 

Myslíte si, že výroba módy má nejaký dopad na životné prostredie? 
Ak áno: Aký? Dokážete pomenovať či popísať tento dopad/dopady?  
Aké pocity to vo Vás vyvoláva?  

 
Myslíte si, že výroba módy má nejaký dopad má dopad na vaše zdravie?  

Ak áno: Aký? Dokážete pomenovať či popísať tento dopad/dopady?  
Aké pocity to vo Vás vyvoláva?  

 
Zaujímate sa o klimatické zmeny?  

Ak áno: Čo si myslíte o stave životného prostredia? 
 
Máte nejaké ďalšie zvyky, ktoré sú proenvironmentálne (napomáhajú znižovať negatívne dopady 

na životné prostredie)? 
Ak áno: Aké?  

 
Na záver dovoľte niekoľko otázok týkajúcich sa Vašej osoby.  
[otázky na socio-demografické údaje: Vek, gender, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, čistý prijem v 

Kč – prezentovanie kategórií, do ktorých sa môže respondent zaradiť, veľkosť obce bydliska 

podľa počtu obyvateľov] 
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Príloha č. 3: Karta s logami reálnych i nereálnych ekologických certifikátov predložená 

participantom v priebehu rozhovoru. Logá sú zoradené v abecednom poradí zľava - 
doprava a zhora - nadol.  
 
 

          

 


