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Anotace 

 

Tato bakalářská práce se věnuje představení konceptu společenské odpovědnosti firem 

(CSR), jejího vnímání představiteli generace Z a jejího potenciálního vlivu na spotřební 

chování členů této kohorty. Dle mnoha výzkumů je totiž zapojení firem do řešení 

celospolečenských problémů a sdílení jejich vlastních hodnot pro tuto generaci důležité. První 

část práce se zabývá obecným vymezením CSR a jeho zapojením do firemní strategie; dále je 

vysvětlena problematika spotřebního chování a faktorů, které jej ovlivňují; poslední kapitola 

pak teoreticky vymezuje pojem generace a představuje současné generační kohorty. 

Empirická část se zaměřuje na samotnou generaci Z, její spotřební chování a postoj k CSR. 

Výzkum probíhal formou polostrukturovaných individuálních rozhovorů s představiteli dané 

generace. Jeho cílem bylo zjistit, jak představitelé generace Z vnímají roli CSR v dnešním 

světě, v jaké oblasti jej nejvíce vnímají a zda má nějaký vliv na jejich spotřební chování.  

 

Annotation 

 

This bachelor thesis focuses on introducing the concept of Corporate Social 

Responsibility (CSR), its perception by the representatives of Generation Z and its potential 

impact on consumer behavior of members of this cohort. According to many studies, 

Generation Z wants companies to have values that align with their own and to help address 

current societal issues. The first part of the thesis outlines the general aspects of CSR and its 

integration into corporate strategy. The next part explores the problematics of consumer 

behavior and the factors that influence it. The last part then defines the term generation and 

introduces current generational cohorts. The empirical part focuses on Generation Z, their 

consumer behavior and attitude to CSR. The research was conducted in the form of semi-

structured individual interviews with representatives of given generation. Its objective was to 

find out how Generation Z perceives the role of CSR in today’s world and whether it 

somehow influences their consumer behavior.  
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Úvod 

 

Cílem této bakalářské práce je představení konceptu společenské odpovědnosti firem 

(CSR), jeho vnímání generací Z i jeho potencionálního vlivu na spotřební chování 

představitelů této kohorty.   

Téma CSR je v současné době velmi aktuální a zájem veřejnosti o něj silný, především 

v oblasti sociální a environmentální, a proto může mít vnímání firem jako společensky 

odpovědných výrazný vliv na jejich reputaci. Z nedávného výzkumu (Ipsos, 2018) vyplynulo, 

že téměř 70 % Čechů se zajímá o to, jaká firma vyrábí produkty, které nakupují, a více jak 

polovinu při rozhodování o nákupu ovlivňuje, zda se firma chová společensky odpovědně.  

Dle mnoha průzkumů je pak téma společenské odpovědnosti a zapojení firem do 

společenských témat obzvláště důležité právě pro představitele generace Z. Jedná se o 

generaci mladých lidí narozených mezi lety 1995–2010, z nichž zhruba třetina se již dostala 

do produktivního věku a vstupuje na pracovní trh (Česko v datech, 2018). S přibývajícím 

věkem tak postupně roste i jejich kupní síla. Společnosti by tak měly věnovat pozornost 

požadavkům, které na ně tato nová generace klade. Důležité pro ně např. je, aby s nimi 

společnosti, pro které pracují a značky, které kupují, sdílely jejich hodnoty a projevovaly 

zapojení do řešení celospolečenských problémů. Tyto trendy se pak mohou promítat také do 

spotřebního chování této generace.  

V teoretické části se autorka bude nejprve věnovat definování společenské 

odpovědnosti firem, popisu jejích základních pilířů a jejího zapojení do firemní strategie. Dále 

bude popsána také problematika spotřebního chování, kupní rozhodovací proces a faktory, 

které mohou mít na spotřební chování vliv. Třetí kapitola pak představí obecné vymezení 

pojmu generace a představí přehled současných generací.  

V empirické části se potom autorka již zaměří na podrobnou analýzu generace Z a 

představí některé výzkumy týkající se jejího vztahu k CSR. Na jejich základě bude potom 

postaven vlastní výzkum provedený autorkou, jehož cílem je zjistit obecný postoj generace 

Z k tématice CSR a zda má nějaký vliv na jejich spotřební chování.  

Práce se odklonila od tématu popsaného v tezi, jelikož data pro výzkumnou část práce 

měla být původně čerpána z databáze MML-TGI společnosti Median, ke které však Fakulta 

sociálních věd po schválení teze ztratila přístup. Autorka se proto rozhodla pro kvalitativní 

formu výzkumu a podrobnější zaměření na generaci Z.  
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TEORETICKÁ ČÁST  

 

1. Společenská odpovědnost firem  

 

 V rámci první kapitoly se bude autorka zabývat vymezením pojmu společenské 

odpovědnosti firem (dále také jako CSR, z anglického pojmu corporate social responsibility), 

jejích hlavních pilířů a také výhod její implementace do firemní strategie.  

 Důležitým pojmem, týkajícím se společenské odpovědnosti firem a strategické 

komunikace, který je potřeba vymezit, jsou tzv. stakeholdeři. Za stakeholdery může být 

považována jakákoli skupina či jednotlivec, kteří mohou nějakým způsobem ovlivnit 

dosahování cílů společnosti, anebo jsou jejími cíli sami ovlivněni (Werther, 2011, s. 4). Dle 

Tetřevové lze za relevantní stakeholdery společnosti považovat ty subjekty, které představují 

pro organizaci buď určitou příležitost anebo ohrožení (2017, s. 20).  

Poslední dobou mají společnosti tendenci vnímat stakeholdery ve velmi širokém pojetí a 

jejich okruh se tedy poměrně rozšiřuje. Werther mezi typické stakeholdery řadí především 

spotřebitele, zaměstnance, dodavatele, věřitele, ale také například zákonodárce či místní 

komunity. Vhledem k tak velkému počtu různých zainteresovaných skupin je klíčové, aby 

každá společnost především identifikovala takové stakeholdery, kteří mohou mít potenciální 

vliv na fungování a rozhodování společnosti (2011, s. 5). K tomu může pomoci i Clarksonovo 

rozdělení na primární a sekundární (1995, s. 106). Mezi primární stakeholdery patří takové 

skupiny, které jsou klíčové pro samotné existování společnosti a bez nichž nemůže podnik 

přežít. Řadí se sem tak vlastníci, investoři, zaměstnanci, zákazníci či dodavatelé. Tyto 

skupiny mají přímý vliv na podnik a jeho úspěch. Mezi sekundární stakeholdery se pak řadí 

např. média, obchodní asociace, konkurence daného podniku či různé organizace na ochranu 

životního prostředí.  Tyto skupiny přímo nevstupují do transakcí s podnikem a nemají přímý 

vliv na jeho fungování. I přes to nemohou být zcela opomíjené, jelikož mohou ovlivňovat 

vnímání společnosti ze strany veřejnosti.  

 

1.1 Vymezení pojmu CSR 

Přesně definovat pojem společenské odpovědnosti firem je poměrně komplikované, 

jelikož v současné době neexistuje jednotná a všeobecně přijímaná definice, na které by se 
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autoři odborné literatury shodli. Jak ve své publikaci uvádí Kunz (2013, s. 13), je tato 

částečná neuchopitelnost daného pojmu způsobena nejspíše tím, že je společenská 

odpovědnost firem založena na dobrovolnosti a nemá striktně vymezené hranice, a tak se zde 

naskýtá prostor k rozsáhlé diskusi i velmi širokému chápání a interpretaci tohoto komplexního 

konceptu.  

Například Carroll nachází jednu z prvních definic CSR v díle Howarda Bowena Social 

responsibilities of the Businessman z roku 1953, kde je společenská odpovědnost firem 

chápána jako jistá povinnost podnikatele usilovat o taková opatření a dělat taková rozhodnutí, 

která jsou žádoucí z hlediska cílů a hodnot naší společnosti (1999, s. 270) 

Problematikou definování CSR se ve své studii podrobně zabýval také Dahlsrud, který si 

všímá nejednotnosti v rámci vymezení tohoto pojmu. Tuto absenci jednotné definice si 

vysvětluje tím, že jednotlivé definice jsou zaujaté a nakloněné směrem k určitým zájmům, 

které při jejich vytváření autor sledoval. Tyto definice se tak žádným způsobem neopírají o 

empirické důkazy, které by je podpořily. Podle Dahlsruda je však téměř nemožné vytvořit 

nezaujatou definici, jelikož není dostupná žádná metodologie, která by potenciálně mohla její 

nezaujatost potvrdit. Zároveň však dodává, že je možné zkoumat podobnosti a rozdíly 

jednotlivých existujících definic. Na základě komparativní analýzy několika desítek 

dostupných definic CSR se mu podařilo vymezit několik základních oblastí, které se 

vyskytovaly nejčastěji (2008, s. 1-2). Jednalo se o tři základní okruhy, které jednotlivé 

definice obsahovaly nejčastěji a kterým mnozí jiní autoři přezdívají tzv. triple bottom line – 

tedy tři základní pilíře CSR (Tetřevová, 2017, s. 21). Jedná se o sociální, environmentální a 

ekonomický prvek společenské odpovědnosti, které představují její nejdůležitější prvky, a 

jejichž podrobnějším popisem se zabývá následující kapitola.  

Podle Dahlsruda je navíc dalším podstatným prvkem CSR jeho dobrovolnost, která by 

měla být založena na etických hodnotách společnosti (Dahlsrud, 2008, s. 4). Obecně tak CSR 

představuje takové chování manažerů společnosti a jejích zaměstnanců, které respektuje nejen 

ekonomické zájmy dané firmy, ale také zájmy všech firemních stakeholderů, přičemž je 

realizováno dobrovolně a nad rámec zákona nebo smluvních ujednání. Toto chování by se 

mělo prolínat se všemi firemními činnostmi (Tetřevová, 2017, s. 19).  

Dle Pokorné se pak společenská odpovědnost projevuje také jako aktivity, které jsou 

jednak spojeny s hlavními cíli společnosti (tedy např. investice do inovací či nových 

technologií nebo vzdělávání zaměstnanců), ale také s aktivitami, které se od hlavních cílů 

společnosti zcela odlišují (např. dárcovství a firemní filantropie), a jejich hlavním smyslem je 
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šíření dobra ve prospěch celé společnosti a zároveň budování dobrého jména společnosti 

v očích veřejnosti (2012, s. 12).  

 

1.2 Tři pilíře CSR – 3P 

Společenská odpovědnost firem je založena na třech  základních pilířích známých také 

jako triple bottom line. Tyto pilíře jsou známé také pod zkratkou 3P z anglických slov people 

(lidé), planet (planeta) a profit (zisk), která představují základní oblasti, kterým se CSR 

věnuje. Dle Kunze tak firma, která přijímá svou společenskou odpovědnost neusiluje jenom o 

dosažení zisku, ale její přístup k podnikání je mnohem komplexnější, jelikož bere ohledy na 

všechna tzv. 3P. Společnost tak dobrovolně nad rámec svých legislativních povinností 

uplatňuje některé principy z těchto oblastí (2012, s. 20). Toto pojetí odpovědnosti tak 

vyžaduje, aby byla firma spíše odpovědná vůči subjektům, které mohou být její činností 

přímo či nepřímo ovlivněny, než vůči vlastním podílníkům (Bláha, 2015, s. 149).  

Společnosti by ideálně měly aplikovat CSR komplexně a ve všech zmiňovaných 

oblastech, ne pouze jednotlivě (tamtéž). Přístup dle triple bottom line zdůrazňuje důležitost 

toho, aby daný podnik dosáhl rovnováhy mezi ekonomickými, environmentálními a 

společenskými dopady svého působení (Fakhimi, 2017, s. 632).  

 

1.2.1. Ekonomická oblast 
 

Prvním pilířem CSR je oblast ekonomická, jejíž vymezení je velice široké a zahrnuje 

celou řadu aktivit a přístupů, které může firma do svého podnikání zahrnout. Dle Carrolla sem 

patří už samotná snaha podniku o maximalizaci zisku a budování silné konkurenční pozice. 

To následně mimo jiné umožňuje také financování společensky odpovědných aktivit (1991, s. 

40). 

Podle Millsteina tvoří podstatnou část tohoto pilíře také způsob správy a řízení firmy, 

tzv. corporate governance – tedy princip dobrého řízení (Millstein in Kunz, 2012, s. 21). 

Podle něj patří k povinnostem společností ochraňovat svobodu, tvořivost a flexibilitu podniku 

a tím vytvářet blahobyt, na kterém je daná občanská komunita závislá. K principu správného 

řízení podniků patří také jejich věrohodnost a transparentnost. To znamená, že podniky by 

především měly být ochotné o sobě poskytovat informace, aby zainteresovaní stakeholdeři 

mohli získat náhled to těch věcí, které se jich týkají. (Dubbink, 2008, s. 391). Podle Dubbinka 
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je dokonce transparentnost podniku nezbytnou podmínkou pro celý koncept společenské 

odpovědnosti. Umožňuje totiž stakeholderům nahlédnout do fungování podniku a usnadňuje 

jim tak případně konfrontovat jej a stimulovat v něm pocit zodpovědnosti (2008, s. 393). 

Jedná se například o předkládání informací o hospodaření organizace nebo jejím výrobním 

procesu (Bláha, 2015, s. 150).  Důležitým aspektem ekonomické odpovědnosti a principu 

dobrého řízení je také boj proti korupci a úplatkářství a respektování pravidel čestného 

konkurenčního boje. Častým nástrojem, kterým společnost může podpořit etické chování 

organizace a jejích zaměstnanců, je např. přijetí etických kodexů (Kunz, 2012, s. 21). Jejich 

náplní může být také závazek ochrany duševního vlastnictví, ochrana osobních údajů nebo 

potírání kartelových dohod (Kuldová, 2010, s. 15).  

Součástí ekonomické oblasti CSR je také obecně udržování dobrých vztahů s různými 

skupinami stakeholderů. Mezi důležité skupiny patří např. dodavatelé. Organizace by měla 

dbát především na to, aby při jejich výběru měli všichni rovné příležitosti a aby vztahy mezi 

nimi a organizací byly transparentní (Kunz, 2012, s. 21). Důležité pro udržování dobrých 

vztahů je také dobrá platební morálka a samozřejmě dodržování smluv a plnění závazků 

(Kuldová, 2010, s. 15). Další významnou skupinou stakeholderů jsou samotní vlastníci či 

akcionáři dané společnosti. Nejdůležitější je řídit firmu takovým způsobem, který zaručuje 

maximalizaci zisků z akcií společnosti (Carroll, 1991, s. 40). Ta by zároveň měla chránit 

nejen zájmy hlavních vlastníků, ale i menšinových akcionářů nebo dalších investorů, udržovat 

s nimi dialog a pravidelně je informovat o dění v organizaci (Kunz, 2012, s. 21).  

 

1.2.2. Sociální oblast 
 

 Druhým základním pilířem společenské odpovědnosti je pilíř sociální. Spadají sem 

aktivity, které mají vliv na jedny z nejdůležitějších stakeholderů dané společnosti, což 

zahrnuje např. zaměstnance, zákazníky a také místní komunity (Kraaijenbrink, 2019).  

Jedná se pravděpodobně o nejrozšířenější oblast CSR, jelikož téměř každá organizace 

vyvíjí aktivity zaměřené právě na své zaměstnance, ochranu jejich zájmů a práv a zajištění 

přívětivých pracovních podmínek (Bláha, 2015, s. 151). Spokojení a motivovaní zaměstnanci 

jsou totiž jedním z klíčových faktorů úspěšného fungování firmy a odpovědný přístup 

zaměstnavatele nad rámec jeho zákonem daných povinností mu může přinést řadu benefitů 

jako získání pověsti dobrého zaměstnavatele, zvýšení loajality zaměstnanců a jejich nižší 

fluktuace a absence (Kunz, 2012, s. 22). Základem je samozřejmě zajištění zdraví a bezpečí 
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zaměstnanců, ale většina organizací si uvědomuje důležitost spokojených a motivovaných 

zaměstnanců a vyvíjí mnoho aktivit nad rámec této základní péče o zaměstnance (Kuldová, 

2010, s. 16).  

Společnost by se tak ideálně měla starat i o další rozvoj svého lidského kapitálu a 

vytvářet pro své zaměstnance podmínky pro zvyšování jejich kvalifikace, znalostí a 

dovedností, a tím jim zároveň umožňovat možnost kariérního postupu (Kunz, 2012, s. 22). 

Může se jednat o nejrůznější druhy vzdělávání, kurzů či programů, ať už zaměřených přímo 

na danou profesní oblast nebo např. jazykové dovednosti (Bláha, 2015, s. 151). Dalším 

prostředkem, kterým firmy mohou zvýšit spokojenost svých zaměstnanců, jsou nejrůznější 

formy zaměstnaneckých benefitů, které společnost zajišťuje nad rámec legislativy. Mezi 

nejčastější benefity, které zaměstnavatelé poskytují, patří např. příspěvky na stravování, 

penzijní připojištění či dovolenou (Kunz, 2012, s. 22).  

V poslední době se také čím dál tím více hovoří o tzv. work-life balance, tedy nalezení 

určité rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. S tím souvisí i čím dál častější 

požadavky na pružnou pracovní dobu a možnost její úpravy nebo využívání možnosti práce 

z domova. Zaměstnavatelé si ale také uvědomují, jak je důležité udržovat s kvalitními 

zaměstnanci kontakt v dlouhodobém horizontu, a to například i v době rodičovské dovolené 

(tamtéž).  

Do sociální oblasti CSR však nespadají pouze aktivity cílené vůči zaměstnancům 

organizace. Každá firma už jenom svým vznikem a počátkem svého podnikání vstupuje do 

určité komunity a měla by se snažit co nejvíce minimalizovat potencionální škodlivé dopady 

na své okolí, už jenom proto, že členové místní komunity mohou být jejími potencionálními 

zákazníky či zaměstnanci (Bláha, 2015, s. 151). Pozitivní vnímání si tak společnost může 

zajistit, pokud se bude i přímo zapojovat do řešení lokálních problémů či se jinak angažovat 

ve prospěch místní komunity (Kuldová, 2010, s. 16). Můžou sem tak spadat také nejrůznější 

dobrovolnické a charitativní aktivity manažerů a zaměstnanců, které jsou cílené právě na 

místní komunitu (Carroll, 1991, s. 40).  

Neméně důležitou skupinu stakeholderů pak představují zákazníci, potažmo spotřebitelé. 

Samozřejmostí je, že společnost zajišťuje bezpečné výrobky, dodržuje podmínky dodání 

zboží a služeb (Kunz, 2012, s. 21) a plní své závazky týkající se ochrany spotřebitele 

(Kuldová, 2010, s. 15). 
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1.2.3. Environmentální oblast  
 

Otázky ochrany životního prostředí, ekologicky šetrných produktů a udržitelného rozvoje 

jsou v poslední době čím dál tím větší téma a environmentální oblast CSR je tak 

pravděpodobně tou nejvíce pro veřejnost viditelnou a probíranou. Mnoho firem vzalo tento 

pilíř v potaz jako reakci na vládní nařízení a regulace (Kunz, 2012, s. 24), ale také proto, že 

vnímají i tlak ze strany veřejnosti.
1
  

Hlavním cílem environmentálního pilíře je snaha o ochranu životního prostředí a 

minimalizování negativních dopadů organizace na něj (Bláha, 2015, s. 153). Spadá sem např. 

snaha o snižování uhlíkové stopy, šetrné využívání přírodních zdrojů, ale také aktivní 

odstraňování odpadu či rekultivace poškozené přírody (Kraaijenbrink, 2019).  

Dle Kunze by zodpovědnost firmy v této oblasti měla fungovat jak uvnitř samotné 

organizace, tak i navenek vůči vnějšímu prostředí, které svým fungováním nějakým 

způsobem ovlivňuje (např. vzhled krajiny, hlučnost, dopravní zátěž nebo emise). Společnost 

by tak podle něj měla usilovat nejenom o to, aby co nejvíce omezila tyto škodlivé vlivy, ale 

zároveň o nich i otevřeně a pravdivě informovat veřejnost (2012, s. 24).  

Konkrétními aktivitami, které může organizace vyvíjet, jsou pak investice do 

ekologických technologií a ekologická výroba (Bláha, 2015, s. 153). Ta může být sice 

nákladná, ale může podniku a jeho výrobkům zajistit větší konkurenceschopnost (Hart, 1997, 

s. 75). Dle Kuldové může zakomponování environmentálního pilíře přinést i úspory např. 

investicemi do ekologických technologií a následným snížením spotřeby energie a vody 

(2010, s.16).  

Výčet aktivit, které může organizace v této oblasti podniknout, rozhodně není 

vyčerpávající a záleží tak také na strategii každého podniku – na které principy bude i 

vzhledem ke svému zaměření klást největší důraz (Pavlík, 2010, s. 27).  

 

1.3 CSR jako součást firemní strategie 

Důvody implementování CSR do firemní strategie však nemusí být čistě nezištné. Je 

jasné, že hlavním cílem všech podniků nadále zůstává generování zisku a CSR jako součástí 

firemní strategie může být dobrým nástrojem, jak nepomáhat jenom okolí, ale také organizaci 

                                                       
1
 Podle průzkumu CSR & reputation research provedeného agenturou Ipsos v roce 2018 vnímají lidé ochranu 

životního prostředí jako klíčovou oblast CSR, na kterou by se měly velké firmy zaměřovat.  
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jako takové. CSR by nemělo být na úkor ekonomické úspěšnosti podniku – dle Kunze totiž 

nemusí být ekonomické cíle v rozporu se společenskými zájmy a jejich propojení může 

naopak přinést synergický efekt a získání významné konkurenční výhody. (2013, s. 17). 

Zapojení se do CSR iniciativ také působí dobře na potenciální zákazníky, investory či 

obchodní partnery (Kotler, 2005, s. 10). Dle Pavlíka tak CSR může přinést výhody ve formě 

zvýšení hodnoty nehmotných aktiv organizace, jako např. firemní reputace nebo hodnota její 

značky (2010, s. 30). 

CSR se tak může stát významným prvkem business strategie (Werther, 2011, s. 8). 

Výhodu implementace CSR do firemní strategie je např. v tom, že ztráta legitimity podniku 

v očích veřejnosti může vést k nárůstu společenského aktivismu zaměřeného proti danému 

podniku či celému odvětví, nebo přísnější legislativě. Různé druhy sankcí, které může 

veřejnost či stát na podnik uvalit, jako např. přísnější zákony, pokuty či bojkoty, mohou 

ovlivnit strategické cíle podniku nebo ho omezit v dosahování jeho ekonomických a jiných 

cílů. Tím, že se bude podnik dobrovolně chovat společensky odpovědně tak může předejít 

přísnějším opatřením nebo postihům, které by mohly nastat jako následek chování, které 

různé skupiny stakeholderů nevnímají pozitivně (2011, s. 16). CSR aktivity také mohou 

podniku přinést úspory nákladů. Jednak tím, že takové aktivity často vedou k inovacím, které 

mají potenciál zvýšit efektivitu a přinést tak úspory – to se týká např. ekologicky šetrných 

technologií, které šetří energii či vodu. Navíc mohou také snížit budoucí implicitní náklady 

jako jsou např. odstraňování ekologických škod (Pavlík, 2010, s. 30).  

CSR aktivity týkající se zaměstnanců společnosti navíc zvyšují jejich spokojenost a 

loajalitu k danému zaměstnavateli. To může zvyšovat jejich motivaci a produktivitu, a 

především snižovat jejich fluktuaci. Tím podnik zároveň šetří náklady na přijímání a 

zaškolování nových lidí (Pavlík, 2010, s. 30). Podle průzkumu z roku 2018 totiž dokonce 

78 % zaměstnanců považuje za důležité, zda se firma, pro kterou pracují, chová společensky 

odpovědně.
2
 

Werther také argumentuje tím, že CSR představuje přidanou hodnotu, jelikož umožňuje 

společnostem reflektovat měnící se potřeby a zájmy různých skupin jejích stakeholderů a tím 

si udržet společenskou legitimitu (2011, s. 18). 

                                                       
2 Ipsos CSR & Reputation research 2018 
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1.4  Vnímání spotřebiteli  

Spotřebitelé jsou nepochybně jednou z nejdůležitějších skupin stakeholderů a jejich 

vnímání podniku je tak pro něj zcela zásadní. 

Implementace CSR do firemní strategie tak může v ideálním případě přinášet významnou 

konkurenční výhodu a zvyšovat loajalitu zákazníků. Pro daný podnik se jedná o příležitost, 

jak se odlišit od svých konkurentů vyzdvižením své společensky odpovědné politiky. Zároveň 

to představuje příležitost k oslovení nových skupin potencionálních zákazníků, kteří takovéto 

aktivity oceňují a firmy, které se chovají společensky odpovědně, přímo vyhledávají. Jejich 

spotřebitelské chování je tak založeno na ideovém základě, a jsou ochotni si za výrobky 

takových společností i připlatit (Pavlík, 2010, s. 30). Z výzkumu společnosti Ipsos např. 

vyplynulo, že 69 % Čechů se zajímá o to, jaká firma vyrábí produkty, které nakupují.
3
 Z toho 

tedy vyplývá, že většinu spotřebitelů zajímá alespoň původ zboží, o jehož nákupu uvažují. 

52 % spotřebitelů pak dokonce uvedlo, že je při rozhodování o nákupu ovlivňuje právě to, zda 

se firma chová společensky odpovědně.
4
 

Je ale potřeba zdůraznit, že to, že se firma chová společensky odpovědně a své chování 

tak prezentuje spotřebitelům, nezaručuje automaticky dobrou reputaci a loajalitu zákazníků. 

Kreicbergs uvádí, že dnešní spotřebitelé mohou být k tomuto konceptu a některým CSR 

kampaním již poněkud skeptičtí. Pokud jim bude připadat, že firma ve své kampani není 

upřímná a CSR aktivity dělá jenom kvůli zvýšení zisku, nebo proto, aby zakryla své 

předchozí neodpovědné chování, může to pověsti společnosti spíše uškodit (2019, s. 65). I 

kvůli tomu se přístup k CSR mění a stává se čím dál tím více komplexní. Dříve společnosti 

dělaly spíše krátkodobé kampaně či jednorázové příspěvky na charitu. To však již dnešní 

spotřebitelé tolik neoceňují a mnozí takovéto příspěvky vnímají až cynicky. Podle studií je 

oblíbenou formou CSR, kterou spotřebitelé oceňují, dlouhodobá korporátní filantropie, tedy 

když organizace podporuje nějaké společenské téma nebo neziskovou organizaci, např. 

sponzorství formou darování části ze zisku (Sohn, 2012, s. 133).  

Klíčové proto je, aby CSR strategie byla součástí firmy jako takové, její firemní politiky, 

vize a mise. Pokud ji spotřebitelé vnímají jako upřímnou, je pro ně taková forma společenské 

odpovědnosti velice atraktivní a oceňují ji loajalitou i ochotou danou společnost doporučit 

(Kreicbergs, 2019, s. 65).  

                                                       
3 Ipsos CSR & Reputation research 2018 

4 tamtéž 
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2. Spotřební chování  

V druhé části této práce se autorka nejprve zabývá vymezením samotného pojmu 

spotřebního chování a souvisejícího kupního rozhodovacího procesu. V následujících 

kapitolách budou také rozebrány různé faktory, které na toto chování mohou mít vliv, včetně 

vlivu image daného produktu či značky. Poslední kapitola se potom zaměřuje přímo na CSR 

jako na jeden z těchto faktorů, který obzvláště v poslední době nabývá na důležitosti.  

Spotřební chování je důležitou oblastí studovanou v rámci marketingu, jejímž hlavním 

cílem je porozumět způsobu, jakým si jednotlivci, skupiny či organizace vybírají, kupují, 

užívají a odkládají zboží a služby (Kotler, 2012). Zahrnuje tedy tři základní fáze, kterými jsou 

samotný nákup daného produktu, jeho spotřebování či užití a jeho odložení. (Dunn, 2008).  

Spotřební chování jako takové je výsledkem potřeb a přání spotřebitele a jejich 

uspokojování pomocí nákupu a spotřeby určitých produktů (Dudovskiy, 2015). Spotřebním 

chováním se tak rozumí jedna z rovin lidského chování, která vede spotřebitele ke koupi a 

užívání určitého zboží, a také způsoby, kterými spotřebitelé tento proces provádějí. Důležitou 

roli v tomto procesu hraje také okolí a vlivy, které takové chování podmiňují (Koudelka, 

2008, s. 6). Mezi faktory, které nákupní chování ovlivňují patří např. předchozí zkušenost, 

vkus, cena a branding (Kotler, 2012). 

Zkoumáním spotřebního chování je tak možné odpovědět na otázky, jak lidé nakupují 

zboží a služby, jak reagují na zvyšování či snižování cen, reklamu nebo prostředí obchodu. 

Odpovědi na tyto otázky jsou pak zvláště důležité pro marketéry, jelikož jim poskytují 

informace o tom, jak spotřebitelé reagují na jejich praktiky (East, 2013). 

  

2.1 Kupní rozhodovací proces 

Nákup konkrétního produktu představuje zakončení procesu, kterému předchází celá řada 

rozhodnutí. Tato rozhodnutí o tom, zda a co si koupíme, mohou být přirovnána 

k řešení určitého problému – nejprve je potřeba definovat „problém“, následuje vyhledávání 

informací a hodnocení jednotlivých variant a teprve poté se rozhodneme pro určitý nákup 

(Vysekalová, 2011, s. 51).  

Spotřební chování zahrnuje jak jednání spojené s bezprostředním nákupem nebo užitím 

výrobku, tak i okolí a okolní vlivy, které ho podmiňují. Dané podněty pak u spotřebitele 

vyvolávají rozhodování spojené se získáním určitého produktu – to se označuje jako tzv. 



 13 

kupní rozhodovací proces. Konkrétní podoba tohoto procesu potom záleží na individualitě 

každého spotřebitele a jeho spotřebních predispozicích (Koudelka, 2006, s. 6). Podle 

Koudelky je proto z hlediska marketingu klíčové poznat vztahy mezi predispozicemi 

spotřebitele, průběhem vlastního rozhodování a marketingovými podněty.  

Blackwell hovoří o pěti základních fázích kupního rozhodovacího procesu, které popisují 

postup spotřebitele od okamžiku, kdy rozpozná problém, přes postupné rozhodování o koupi 

určitého výrobku až po samotnou koupi (2006).  

 

2.1.1. Rozpoznání problému  
 

První fáze nastává v momentě, kdy se v životě spotřebitele objeví problém, který je 

řešitelný pomocí určitého spotřebního produktu. V této fázi si jedinec uvědomuje, že nastal 

rozdíl mezi skutečným a požadovaným stavem. Může se buď jednat o nepříznivou změnu 

současného stavu (např. poškození výrobku, který spotřebitel vlastní nebo zhoršení jeho 

kvality), nebo spotřebitel požaduje zvýšení úrovně požadovaného stavu – např. pokud se na 

trhu objeví nový, lepší výrobek, který by jeho potřeby mohl uspokojit lépe (Koudelka, 2010, 

s. 125).  

 

2.1.2. Hledání informací  
 

Následně začne spotřebitel vyhledávat informace potřebné k rozhodnutí, který konkrétní 

produkt si pořídí. Získávání informací může probíhat různě důkladně, především s ohledem 

na to, o jaký typ výrobku se jedná. Na to, v jakém rozsahu spotřebitelé vyhledávají informace,  

má vliv několik faktorů. Jedním z nich jsou předchozí zkušenosti s daným typem zboží, 

přičemž lidé s méně zkušenostmi budou spíše vyhledávat externí zdroje informací. Velký vliv 

má samozřejmě také tržní prostředí, tedy především počet alternativ k danému výrobku, 

marketingové mixy konkurence, dostupnost informací na trhu a jeho velikost. Důležitým 

faktorem je i samotná charakteristika výrobku, to, jak často k jeho nákupu dochází a jeho 

finanční náročnost (Koudelka, 2010, s. 125). Informace o daném produktu se mohou dělit na 

interní a externí, přičemž interní informace jsou takové, u nichž se spotřebitel spoléhá na 

vlastní zkušenosti a přesvědčení. Externí se potom spoléhají na informace z jiných zdrojů, 

jako např. z médií, reklam nebo recenzí ostatních lidí (Rose a Samouel, 2009).  
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2.1.3. Rozhodování  
 

V další fázi spotřebitel získané informace o produktech vyhodnocuje a vybírá z možných 

dostupných alternativ, které má k dispozici. V souvislosti s touto fází kupního rozhodovacího 

procesu můžeme hovořit o kompenzační a nekompenzační strategii v rámci tzv. Fishbeinova 

modelu. Ten předpokládá, že spotřebitel většinou nemá k dispozici veškeré kombinace všech 

požadovaných vlastností, takže při výběru konkrétního produktu je nucen dělat kompromisy a 

případně některé požadované vlastnosti výrobku oželet. Racionální volbou v tomto případě je 

dělat pokud možno co nejméně kompromisů a co nejvíce se výběrem přiblížit své představě 

ideálního produktu (Vysekalová, 2011, s. 51). 

O nekompenzační strategii se jedná v případě, že přednosti určitého výrobku v jednom 

kritériu nemohou vyrovnat případné nedostatky v jiných kritériích, která si spotřebitel 

nastavil. O kompenzační strategii naopak hovoříme v případě, kdy nevýhody v některých 

vlastnostech produktu mohou být vyrovnány přednostmi v jiných. V tomto případě pak 

spotřebitel ideálně volí variantu, která má nejvíce pozitivních vlastností, popř. tu, jejíž výhody 

mají pro spotřebitele největší váhu (Koudelka, 2010, s. 132). 

 Je však nutno dodat, že ne vždy se spotřebitelé rozhodují takto racionálně po porovnání 

všech alternativ a pečlivém zvážení požadovaných kritérií – někdy spotřebitelé zapojují pouze 

jednodušší (tzv. heuristické) postupy rozhodování. Děje se tak třeba v případech, kdy nákup 

není pro spotřebitele příliš významný a nejedná se o příliš finančně náročnou koupi. Pokud je 

např. nabídka daného typu produktů nepřehledná a produkty jednotlivých značek se od sebe 

zásadně neliší, může spotřebitel zvolit známou značku, aniž by blíže zkoumal, zda je tato 

koupě objektivně nejvýhodnější (tamtéž, s. 133).  

2.1.4. Uskutečnění rozhodnutí 
 

V další fázi, která následuje po vybrání nejvhodnější alternativy, spotřebitel své 

rozhodnutí uskutečňuje. Na poslední chvíli mohou ještě spotřebitelovo rozhodnutí ovlivnit i 

situační vlivy obchodního prostředí, jako např. způsob vystavení zboží v obchodě, vyprodání 

zásob, nebo alternativa, které si předtím nevšiml. Spotřebitel pak následně může proces 

zakončit nákupem určitého výrobku nebo odložením nákupu. Pokud si produkt koupí, použije 

ho následně k uspokojení dané potřeby a do různé míry je s ním spokojen či nespokojen. 

(tamtéž, s. 135).  
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2.1.5. Ponákupní chování  
 

Dále dochází k tzv. ponákupnímu chování, kdy spotřebitel porovnává očekávaný a 

skutečný efekt, který mu daná koupě přinesla. Na základě toho je potom s nákupem spokojen 

či nespokojen, podle toho, zda daný nákup splnil jeho očekávání (Koudelka, 2010, s. 135).  

Ne vždy se však musí v plném rozsahu objevit všechny výše zmíněné fáze. Ve velké míře 

záleží na tom, jaký problém spotřebitel řeší, jeho závažnost nebo např. to, jak významně 

pořízení daného produktu zasáhne do spotřebitelova rozpočtu. Průběh kupního rozhodovacího 

procesu ovlivňují také situační vlivy, tedy především vliv prostředí, ve kterém probíhají a 

okolnosti tohoto procesu (tamtéž, s. 14).  

 

2.2 Vlivy na spotřební chování  

Jak již bylo naznačeno, spotřební chování a kupní rozhodovací proces rozhodně nejsou 

vždy racionální a založené na důkladném porovnávání zhodnocování nejvhodnějších 

alternativ. Při rozhodování o pořízení konkrétního zboží nebo služby jsou spotřebitelé do jisté 

míry hospodární a racionální, ve velké míře jsou však také ovlivňováni širokou škálou 

faktorů, které mají vliv na konečné rozhodnutí o koupi. Koudelka zde hovoří o 

tzv. spotřebních predispozicích, které jsou společným jmenovatelem spotřebního chování 

každého jedince. Dle něj je každý jedinec do určité míry predisponován k určitému chování a 

konkrétní podoba nákupního chování je podmíněna individualitou každého spotřebitele a jeho 

spotřebními predispozicemi. V souvislosti s tím rozeznává několik druhů takových 

predispozic – osobní, psychické, sociální a kulturní (2010, s. 10).  

S podobnými predispozicemi přichází i Hoyer (2012), podle nějž můžeme rozlišit čtyři 

základní kategorie těchto faktorů, a to osobní, společenské, kulturní a také situační, z nichž 

každý do určité míry ovlivňují spotřební chování.  

Osobní faktory zahrnují osobní preference a vkus, nebo třeba finanční situaci každého 

spotřebitele. Důležité je zmínit i osobní vlastnosti jedince, které mohou mít vliv na jeho 

spotřební chování. East (2013) mezi takové vlastnosti např. řadí otevřenost vůči inovacím, 

která dle něj koreluje s tím, jak moc je pravděpodobné, že jedinec bude otevřen novým 

technologiím a potažmo produktům a také s tím, do jaké míry jsou jeho nákupy impulzivní. 

Další kategorií, kterou Hoyer zmiňuje, je kategorie situačních faktorů. Mezi ně se řadí 

např. lokace, prostředí obchodu nebo načasování. Prodejci tak mohou využít vlivu situačních 
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faktorů a vhodně přizpůsobit prostředí prodejny tak, aby motivovali potenciální spotřebitele 

k nákupu. Tomu pak odpovídá rozložení prodejny a umístění jednotlivých produktů i 

konkrétních značek. Např. v supermarketech se zboží kupované denně, jako mléčné výrobky 

a pečivo vzájemně umisťují na druhou stranu prodejny, aby byl zákazník nucen ji projít celou 

a zvýšila se šance, že navíc pořídí i jiné zboží. Dalším příkladem je umisťování prémiových 

značek do výše očí atd.  

Velice důležitým faktorem ovlivňujícím nákupní rozhodování jsou společenské vlivy a 

predispozice. Koudelka v souvislosti s nimi mluví o tzv. socializačním procesu spotřebitele, 

který probíhá především působením různých sociálních skupin. Jedinec si osvojuje 

společenské prostředí a odpovídající chování prostřednictvím sociálních skupin, v nichž 

zaujímá určitý status. Kupní rozhodování tak velice často slouží i k potvrzení statusu (2010, 

s. 43). Pro spotřebitele je tak kromě toho, do jaké míry daný produkt může uspokojit jeho 

hmotné potřeby důležité také to, jak daný produkt zapadá do jeho sociálních vazeb, jelikož 

zboží také odráží jeho sociální standard a může působit jako společenský symbol 

(Vysekalová, 2011, s. 112). Ogilvie (1987) naznačuje, že produkty mají kromě fyzického také 

psychologický a sociální význam, a to jak pro samotného spotřebitele, tak pro ostatní členy 

společnosti. Jelikož si toho jsou spotřebitelé dobře vědomi, mají tendenci si kupovat 

produkty, díky kterým na okolí zapůsobí a budou působit více atraktivně. Nejvýraznější je 

pak vliv sociálního faktoru u zboží spotřební povahy, které se vztahuje k životnímu stylu 

člověka a jeho vnější stylizaci (Vysekalová, 2011, s, 112).  

Nejširší rovinu těchto predispozic potom představují kulturní faktory a kulturní 

prostředí, které vytváří základní rámce pro spotřební chování v určitém prostoru (Koudelka, 

2010, s. 10). Kulturní prostředí má tendenci stimulovat ty dispozice jedince, které do ní 

zapadají, a utlumovat ty, které ne. Kultura jako taková tak do jisté míry formuje vnímání, 

sklony a chování jednotlivce, a to i ve vztahu ke spotřebnímu chování (East, 2013). Tyto 

kulturní faktory jsou ve svém působení na spotřební chování relativně stálé díky tomu, že se 

přenášejí z generace na generaci a jedním z výrazných projevů kultury ve spotřebním chování 

je tradice. Z hlediska marketingu jsou z kulturních vlivů významné zejména spotřební zvyky. 

Jedná se o ustálené způsoby vnímání a užívání produktů, ale také celkový vztah k obchodům 

a nakupování či prostředkům marketingové komunikace, jako např. sledování médií. Mezi 

zvyky, které bezprostředně souvisejí s chováním spotřebitele, se pak řadí především nákupní 

zvyky, jako např. běžnost využívání úvěrů, užívání platebních karet atd. (Koudelka, 2010, s. 

22).  
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Dalo by se tedy shrnout, že spotřební chování představuje proces, který určuje co, 

proč, kdy a jak spotřebitelé nakupují tím způsobem, který posiluje jejich sebe-obraz, 

podporuje jejich životní styl a vyjadřuje jejich osobnost, anebo jim získává uznání v rámci 

sociální skupiny (Lake, 2009).  

 

2.3 Vliv image produktu a značky  

Jak již naznačily předchozí kapitoly, nákupní chování spotřebitelů je složitý proces, na 

jehož výsledek, tedy výběr jednoho konkrétního produktu, má vliv mnoho faktorů – jak 

vnitřních, tak vnějších. Spotřebitel při svém rozhodování málokdy jedná zcela objektivně 

v tom smyslu, že při výběru výrobků a služeb nehledí pouze na jejich specifikace a kýžené 

vlastnosti. Při svém výběru zohledňuje mnoho dalších faktorů, včetně toho, jaký má 

z produktu pocit a jak bude koupě daného produktu vnímána v jeho sociální skupině. S tím 

také souvisí image produktu a značky, které na nákupní chování mají velký vliv. 

Vysekalová např. uvádí, že spotřebitel kupuje celkovou „osobnost“ produktu. Tedy 

nejen jeho technické parametry, ale i představy, názory a emocionální kvality, které si 

s daným produktem a značkou spojuje. Celkově se tak jedná o obraz, který si člověk vytvořil 

o skutečných i domnělých vlastnostech daného produktu i potřebách, které může uspokojovat. 

Image produktu a značky také vytváří důležitý rámec pro prezentaci nabídky produktů a může 

být třeba i impulzem k prvnímu nákupu a získání zkušenosti s daným produktem (2011, s. 

124).  

V souvislosti s tím hovoříme i o tzv. „osobnosti“ značky, která představuje její 

hodnotu v očích spotřebitelů, označuje její charakter a značku personifikuje tím, že vymezuje 

její identitu a podstatu. Podstata značky se skládá z jejích hodnot a stylu. Hodnoty značky 

(tzv. brand values) jsou určující pro to, zda jako spotřebitelé značku přijímáme nebo 

odmítáme. Styl značky potom představuje určitý jednotný styl její prezentace, který ovšem 

nespočívá pouze v grafickém ztvárnění, ale v jejím komplexním představení (tamtéž, s. 147). 

Spotřebitel si při hodnocení image značky vytváří vlastní mix atributů, které mají pro něj 

zásadní význam při vnímání dané značky a které ovlivňují jeho nákupní preference a chování 

(tamtéž, s. 125). Značka tak rozhodně neplní jenom racionální a funkční potřeby, ale má 

výrazně emocionální charakteristiky, jež vychází ze subjektivního vnímání pocitů, které ve 

spotřebitelích vyvolávají (tamtéž, s. 147).  
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Někteří spotřebitelé se s danou značkou či produktem mohou ztotožnit do té míry, že 

je vnímají jako součást své image a identity, a ty, které podle nich do jejich vnímání sebe 

sama nezapadají, mají tendenci odmítat (Kleine et al., 1995). Zároveň mohou spotřebitelé 

nákupem určité značky či typu produktů (jako např. organické výrobky) usilovat o to, aby se 

odlišili od ostatních anebo demonstrovali svou příslušnost k určité skupině (Mann et al., 

2012).  

 

2.4 CSR a spotřební chování  

Předchozí podkapitola naznačila, že image, kterou má daný produkt či celá značka, 

může mít velký vliv na samotný postoj spotřebitelů vůči značce a potažmo i na jejich 

spotřební chování. V této podkapitole se autorka zaměřuje konkrétně na tu část image, která 

se týká postoje firmy k CSR a k souvisejícím aktivitám a jeho vlivu na vnímání značky 

spotřebiteli.  

Image značky není jednolitá, je tvořena několika dimenzemi, z nichž každá hraje jinou 

roli pro vnímání konkrétní značky. Vysekalová tak např. mezi hlavní atributy image řadí i 

emocionální cítění vůči značce. Zákazníci tak mohou mít rádi nebo naopak neradi určitou 

značku pro sociální nebo environmentální politiku firmy, která ji vyrábí (2011, s 147). Dle ní 

má CSR silný vliv na vnímání image dané značky či produktu a představuje pro spotřebitele 

přidanou hodnotu a pro společnost konkurenční výhodu (tamtéž, s 124).  

Mnohé výzkumy naznačují, že vztah mezi společenskou odpovědností firem a 

spotřebním chování je čím dál silnější a ukazují spojitost mezi CSR iniciativami a pozitivním 

vnímáním dané společnosti a jejích produktů spotřebiteli (Boccia, 2019).  

Druh nákupního chování tak není určen jenom typem výrobku, ale také pomyslnou 

„angažovaností“ spotřebitele. Tou je myšlen stupeň vlastní účasti, se kterou spotřebitel 

přistupuje k nákupnímu rozhodování a který také určuje hloubku a kvalitu zpracování 

informací. Spotřebitelé se tak z nejrůznějších důvodů mohou rozhodnout také proti nákupu 

určitých výrobků, pokud k nim nebo společnosti, jež je vyrábí, mají morální výhrady 

(Vysekalová, 2011, s. 54). 
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Z nedávného výzkumu
5
 vyplynulo, že tři čtvrtiny lidí by začaly nakupovat u 

společnosti podporující společenská témata a otázky, které je samotné zajímají a souhlasí 

s nimi. Společnosti, které zastávají podobné hodnoty jako jejich zákazníci, vytváří dojem 

komunity a sounáležitosti. Většina dotázaných potom uvedla, že dokonce považují za 

důležité, aby se podniky angažovaly ve společenských otázkách či hnutích. Více než polovina 

navíc uvedla, že by byli ochotni přestat nakupovat zboží společnosti, která podporuje postoj, 

se kterým oni sami nesouhlasí.  

V současné době je tak možné pozorovat trend, kdy lidé čím dál více předpokládají, že 

společnosti se budou aktivně angažovat ve společenských tématech a mnozí spotřebitelé od 

nich očekávají, že zaujmou určitý postoj. Firmy si tak musí uvědomit, která témata jsou 

relevantní pro jejich stakeholdery, jelikož pro mnohé spotřebitele již přestává být dostatečné 

to, že daná společnost produkuje kvalitní produkty, ale chtějí také vědět, jaký je její postoj 

k aktuálním společenským tématům a zda jsou hodnoty dané značky shodné s těmi jejich.  

Na druhou stranu je však nutné podotknout, že vliv CSR a společenské angažovanosti 

firem na skutečné nákupní rozhodování spotřebitelů není až tak velký, jak by se z průzkumů 

veřejného mínění mohlo zdát. Jen málo spotřebitelů považuje společenskou odpovědnost 

daného výrobce či značky za klíčové kritérium při výběru a nákupu zboží (Boccia, 2019). A 

pouze malá skupina spotřebitelů pak využívá CSR jako měřítko pravidelně (Demmerling, 

2015, s. 49).  

Navíc je také nutné uvážit, že respondenti takových výzkumů se (ač mnohdy 

nevědomky) snaží působit co nejlépe a může tak nastat tzv. social desirability bias. To 

znamená, že spotřebitelé mohou v průzkumu vyjadřovat své sympatie ke značkám 

praktikujícím CSR a ochotu je podporovat, ale při skutečném nákupním rozhodování může 

být vliv tohoto faktoru na jejich spotřební chování mnohem menší (Öberseder, 2011, s. 449).  

Důležité je také zmínit, že ne každá CSR aktivita vyvíjená kteroukoli společností bude 

spotřebiteli zaručeně vnímána pozitivně. Firmy jsou si dobře vědomy sílícího tlaku na 

společensky odpovědné chování a v poslední době se z prezentace CSR aktivit stává poměrně 

běžná záležitost. S takovýmto množstvím CSR iniciativ se však vůči nim zároveň spotřebitelé 

                                                       
5 Výzkum How Corporate Social Responsibility Influences Buying decisions provedený společností Clutch 

v roce 2019 
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stávají poměrně více kritičtí, především v souvislosti s používáním různých nekalých praktik 

jako je např. greenwashing
6
 (Demmerling, 2015, s. 49).  

Navíc k tomu, aby CSR vylepšovalo obraz společnosti v očích spotřebitelů a 

potenciálně i ovlivňovalo jejich spotřební chování je především nutné, aby iniciativy 

společnosti byly upřímné. Je také důležité, aby společensky odpovědná aktivita firmy 

nějakým způsobem korespondovala s jejím podnikáním (Bhattacharya, 2004).    

Faktem tak zůstává, že většina spotřebitelů obecně vnímá CSR a s ním spojené 

aktivity pozitivně, ale jenom menšina z nich jej považuje za důležité kritérium výběru při 

samotném nákupu. 

 

  

                                                       
6 Greenwashing je dezinformace šířená organizací za účelem prezentace environmentálně odpovědného obrazu 

sebe sama; Lexico, oxfordský slovník, dostupné z: https://www.lexico.com/definition/greenwash 

https://www.lexico.com/definition/greenwash
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3. Generace  

 Poslední kapitola této teoretické části si klade za cíl obecně vymezit pojem generace a 

problematiku jejího určení. Následně budou charakterizovány a popsány současné generační 

kohorty.  

 

3.1 Vymezení pojmu generace 

 Pojmem generace se dříve tradičně označoval průměrný časový interval mezi 

narozením rodičů a následným narozením jejich dětí. Tato definice založená na biologickém 

principu tak průměrně označovala časový úsek trvající 20 až 25 let. V dnešní době však tato 

biologická definice přestává být relevantní, jelikož jednotlivé generační kohorty se navzájem 

odlišují mnohem více a dříve vlivem nových technologií a měnících se společenských hodnot. 

Období celých dvou dekád či více je proto příliš dlouhé na to, aby označovalo jednu relativně 

heterogenní kohortu (McCrindle, 2014, s. 1).  

 V dnešní době je proto pojem generace vnímán více jako pojem sociologický a 

generací je tak myšlena kohorta lidí narozená v určitém časovém období (nejčastěji se hovoří 

o časovém úseku zhruba 15 let), kteří sdílí srovnatelný věk, životní období, a kteří byli ve 

svém životě formováni stejnými událostmi, trendy a vývojem (tamtéž).  

Dle generační teorie si tak jednotlivé kohorty vyvíjí podobná přesvědčení a postoje díky 

životním zkušenostem, které sdílí (Meriac et al., 2010). Segmentace dle generačních kohort se 

tak stalo poměrně užitečným marketingovým nástrojem, jelikož členové jedné kohorty sdílí 

podobné hodnoty, preference a také nákupní chování (Ordun, 2015). Z hlediska marketingu 

tak obecně platí, že na jednotlivé generační kohorty lze úspěšně cílit pomocí hodnot a ikon, 

které na ně měly velký vliv v období jejich dospívání (Parment, 2013).  

 

3.2 Přehled současných generací 

 Následující podkapitola přináší přehled čtyř v současnosti nejpočetnějších generací 

s největší kupní silou a jejich hlavních charakteristik
7
.  

                                                       
7 Nejedná se o přehled všech současně žijících generací; generace předcházející Baby Boomers a následující po 

Generaci Z nebyly pro větší přehlednost zařazeny, jelikož z hlediska počtu ani kupní síly nejsou tak významné.  
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 Nejprve je však nutné zdůraznit, že zařazení jednotlivce do určité generační kohorty a 

samotné charakteristické rysy dané generace nejsou nijak exaktní. Jedná se tedy pouze o 

určité zobecnění charakteristik a znaků typických pro danou skupinu, které jsou u 

jednotlivých generací častější než u jiných. Zároveň je třeba upozornit na to, že ani samotné 

časové vymezení jednotlivých generací není všemi autory a zdroji uváděno naprosto shodně a 

je tak třeba je brát s určitou rezervou. Zmiňovaná časová rozmezí v této práci vycházejí z 

nejčastěji uváděných intervalů a různí autoři se mohou v konkrétním časovém vymezení 

mírně lišit.  

 

Název generace Časové rozmezí narození 

Generace Baby Boomers 1946–1964 

Generace X 1965–1979 

Generace Y 1980–1994 

Generace Z 1995–2010 

Tabulka č. 1: Přehled generací
8
 

 

3.2.1 Generace Baby Boomers 
 

Nejstarší generací, kterou bude autorka charakterizovat, je generace tzv. Baby Boomers. 

Jedná se o generaci, která se začala rodit v období relativního míru a prosperity následujícím 

po druhé světové válce. V tomto období vystřídal válečné strádání ekonomický růst, 

technologický pokrok a stabilita, což přineslo obrovskou populační explozi trvající zhruba 20 

let (McCrindle, 2014). 

Během svého života zažila tato generace značné politické, společenské a ekonomické 

změny (Giffin, 2020) a život této generace více než jakékoli jiné byl ovlivněn mocenským 

rozdělením světa na socialistický Východ a kapitalistický Západ, a proto i jejich 

charakteristika je v mnohém odlišná. Jedná se o generaci, která v 60. letech vedla hnutí za 

větší svobodu a vliv západní sexuální revoluce. Rebelie proti tradičním hodnotám a autoritě, 

která začala na Západě, se projevil i u nás (AkSen, 2020).  

                                                       
8 Zdroj: vlastní zpracování autorky podle McCrindla (2014) 
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Zároveň se však jedná o generaci, která věřila v tvrdou práci a postupem 80. let se stávala 

poměrně materialistickou (New Strategist Press, 2018). Baby Boomers zůstávají v pracovním 

prostředí déle a jsou tak déle ekonomicky aktivní než předchozí generace, tím pádem je velký 

i jejich hospodářský vliv. Jedná se o generaci, pro niž je normální svůj dospělý život plně 

zasvětit práci a tento životní postoj se také odráží ve výši jejich disponibilního příjmu a kupní 

sily (Giffin, 2020). 

Kupní síla této generace byla po dlouhou dobu hnacím motorem ekonomiky, především 

díky její velké početnosti a i přesto, že tato generace již stárne, stále je velmi důležitým 

segmentem (Ordun, 2015). Díky vysokému počtu byli zástupci této generace středem 

pozornosti obchodníků již od svého narození přes aktivní léta až po současnost, kdy její 

nejstarší zástupci pomalu přestávají být ekonomicky aktivní (New Strategist Press, 2018).  

3.2.2 Generace X 
 

Po velkém baby boomu trvajícím zhruba 20 let nastal v polovině 60. let útlum, během 

nějž přišla na svět další generace zvaná jako X. V českém prostředí je pak tato generace 

typicky označována jako tzv. Husákovy děti. V kontextu České republiky se jedná o generaci, 

která dospívala v období sametové revoluce a tento fakt zásadně ovlivnil následující život 

jejích představitelů. Díky možnosti po roce 1989 podnikat odkládají mnozí z nich založení 

rodiny na pozdější dobu (AkSen, 2020). Život této generace ovlivnila také celá řada 

historických událostí jako např. pád komunismu ve východní Evropě, útoky z 11. září 2001 či 

poslední velká ekonomická krize z roku 2008, která má na mnohé dopady ještě v dnešní době 

(Sanders, 2020). Oproti předchozím Baby Boomers se jedná o generaci, která je spíše cynická 

než idealistická, i vlivem těchto událostí (New Strategist Editors, 2015). Generaci X značně 

ovlivnila také technologická revoluce a zároveň se jedná o první generací, která dospívala 

v éře internetu (Miller, 2017).  

 Co se týče spotřebního chování, zástupci této generace značně využívají informace o 

produktech, aby se ujistili, že je nakoupili za co možná nejvýhodnějších podmínek a mají 

tendenci vyhledávat co nejlevnější variantu, než aby o nákupu přemýšleli spíše jako o 

dlouhodobější investici (Braciníková, 2020). Za tím účelem i často vyhledávají informace a 

online recenze, než se rozhodnou po konkrétní produkt. Zároveň jsou, co se týče nákupního 
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chování, poměrně konzervativní a skeptičtí k různým marketingovým taktikám. Nejvíce na ně 

zapůsobí praktičnost a poměr cena výkon
9
.  

 Jako populačně slabou generaci mezi silnými Baby Boomers na jedné a generací Y na 

druhé straně je tato generace z pohledu marketérů často přehlížena
10

. I když se ale jedná o 

populačně slabou generaci, jedná se o část populace s poměrně velkou kupní silou, jelikož 

momentálně jim je zhruba mezi 40 a 55 lety a jsou tak na vrcholu své kariéry a tím pádem i 

vydělávání a utrácení (New Strategist Editors, 2015).  

Svým umístěním mezi dvěma velmi početnými a vzájemně velmi odlišnými 

generacemi je tak generace X poměrně nevýrazná – podle průzkumu společnosti Pew, který 

se ptal dospělých představitelů jednotlivých generací, zda je jejich generace něčím výjimečná, 

pouze 3 z 10 respondentů z generace X odpověděli kladně, v porovnání se 6 respondenty 

z řad Baby Boomers či mileniálů. Mezi těmi, kteří odpověděli, že ano, navíc téměř 

nepanovala shoda, v čem jejich výjimečnost spočívá (Taylor, 2014).  

 

3.2.3 Generace Y  
 

Začátkem 80. let se populační křivka začíná opět zvedat a na svět přichází další početná 

generace – zvaná také jako mileniálové, jelikož její představitelé dospívali zhruba na přelomu 

tisíciletí (Parment, 2013). Tato generace také nedávno jakožto nejpočetnější překonala počet 

zástupců generace Baby Boomers (Fry, 2020).  

Jejich pohled na život a preference byly do značné míry formovány tím, že vyrůstali ve 

velmi odlišném prostředí než jejich rodiče, charakteristickém především masovým rozšířením 

internetu
11

. V kontextu českého prostředí se jedná o generaci, která minulý režim zažila pouze 

v dětském věku nebo vůbec a jako první generace tak považuje např. svobodu nebo volný 

pohyb přes hranice za samozřejmost
12

.  

Generace Y byla již od dětství zvyklá používat technologie a většina z nich je zvyklá na 

denní používání laptopů, mobilních telefonů, internetu a rychlého psaní zpráv v téměř všech 

oblastech jejich života (Simões, 2008). Díky tomu si tato generace také vysloužila přezdívku 

                                                       
9 Zdroj: https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/ 

10 Zdroj:  https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/ 

11 Zdroj: https://www.ipsos.com/en-nl/generation-y-millennials  

12 Zdroj: http://generace.forbes.cz/tabulka/  

https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/
https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/
https://www.ipsos.com/en-nl/generation-y-millennials
http://generace.forbes.cz/tabulka/
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digital natives, jelikož jsou „rodilými mluvčími digitálního jazyka“ počítačů, internetu a 

videoher (Prensky, 2001).  

 Zástupci této generace obecně dosahují vyššího vzdělání než předchozí generace a je 

pravděpodobnější, že si i za životního partnera zvolí někoho, kdo má stejnou úroveň vzdělání 

jako oni sami. Zároveň se představitelé této generace žení a vdávají později než předchozí 

generace a menší procento z nich již založilo rodinu oproti předchozím generacím ve stejném 

věku (Barroso, 2020). Je u nich také pravděpodobnější, že budou déle žít se svými rodiči. 

Jednou z příčin tohoto trendu může být i to, že část této generace se dostala do produktivního 

věku a začínala si hledat první práci během recese koncem minulého desetiletí (Bialik, 2019).  

 Co se týče nákupního chování, mileniálové bývají označováni za průkopníky  

e-commerce a nakupování na internetu (Smith, 2011). Přesto, že jsou technologicky velmi 

zdatní a online nakupování je pro ně běžnou součástí života, neznamená to, že by přestali 

chodit do kamenných obchodů. Právě naopak – dle výzkumů mnozí mileniálové 

upřednostňují možnost si zboží fyzicky prohlédnout a vyzkoušet. Internet je pro ně v tomto 

ohledu důležitý především jako místo, kde mohou získat informace, přečíst si recenze 

produktu nebo porovnat ceny různých prodejců, než se ho rozhodnou koupit
13

. Mileniálové 

jsou oproti předchozím generacím také méně spořiví a více utrácejí. Spotřebitelé z generace Y 

jsou si dobře vědomi své velké kupní síly a je u nich pravděpodobnější, že peníze utratí, 

jakmile je vydělají (Ordun, 2015). Zároveň jsou obecně méně věrní konkrétním značkám a 

vyhledávají takové produkty a značky, které se shodují s jejich osobností a životním stylem. 

Více také využívají značky jako prostředek vyjádření jejich vlastní image a hodnot (Moreno, 

2017).  

 

3.2.4 Generace Z  
 

Generace Z je současná generace mladých lidí, kterých jsou na světě dohromady zhruba 2 

miliardy. Jedná se o tu doposud nejvíce globálně propojenou, formálně vzdělanou i materiálně 

zajištěnou generaci, která se již narodila do světa propojeného internetem. Její představitelé 

jsou zvyklí využívat technologie již od útlého věku téměř ve všech oblastech života 

(McCrindle, 2014).  

                                                       
13 Zdroj:  https://www.accenture.com/us-en/insight-outlook-who-are-millennial-shoppers-what-do-they-

really-want-retail 

https://www.accenture.com/us-en/insight-outlook-who-are-millennial-shoppers-what-do-they-really-want-retail
https://www.accenture.com/us-en/insight-outlook-who-are-millennial-shoppers-what-do-they-really-want-retail
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 Všichni představitelé této generace se narodili již po pádu komunismu a dnešní 

svobodná společnost je pro ně samozřejmostí. Během svého dětství či dospívání zažili hned 

několik významných historických událostí, které ovlivňují jejich život dodnes, především 

ekonomickou krizi z roku 2008. Mnozí z nich tak byli svědky toho, jak jejich rodiče nebo 

starší sourozenci přišli o práci
14

. 

Jedná se také o první plně globální generaci. Veškerá hudba, filmy, celebrity a obecně 

populární kultura, móda, společenské trendy či světové dění se pro ně díky moderním 

technologiím staly globální záležitostí a na rozdíl od předchozích generací již není tolik 

určující, kde konkrétně oni sami žijí. (McCrindle, 2014). Výzkumy také uvádějí, že pro 

většinu představitelů generace Z je důležité být v obraze ohledně toho, co se děje ve světě a 

zajímají se o současná globální témata, která ve společnosti rezonují
15

. Podle průzkumu 

považuje generace Z za největší současnou hrozbu klimatickou změnu (konkrétně se jedná o 

necelých 30 % respondentů), dále potom terorismus a nezaměstnanost (shodně s necelými 

20 %)
16

.  

Díky jejich neustálému využívání technologií se jim přezdívá generace instant online – 

tedy okamžitě online (Levickaité, 2010). Přes 60 % z nich z dokonce uvedlo, že jsou neustále 

připojení
17

. Většina z nich používá k připojení na internet nejčastěji mobilní telefon a 

považují ho za pro ně nejdůležitější zařízení, které vlastní (Southgate, 2017). Generace 

Z preferuje pohodlnost a možnost připojit se kdekoli, které jim mobilní telefony nabízí, ať už 

se jedná o připojení se k sociálním sítím, posílání zpráv či sledování videí. Z výzkumů navíc 

vyplývá, že 95 % zástupců této generace používá mobilní telefon i při sledování televize
18

. 

                                                       
14Zdroj:  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-

z.pdf 

15Zdroj: 

https://assets.ctfassets.net/inb32lme5009/7wDIuSsLOnSxTUqPmRb081/603b8ffb77757549d39034884a23743c/

The_Youth_of_the_Nations__Global_Trends_Among_Gen_Z.pdf 

16Zdroj:  https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/press/articles/cze-tz-nejistota-milenialu-a-generace-z-je-na-

rekordnim-maximu.html 

17Zdroj: 

https://assets.ctfassets.net/inb32lme5009/7wDIuSsLOnSxTUqPmRb081/603b8ffb77757549d39034884a23743c/

The_Youth_of_the_Nations__Global_Trends_Among_Gen_Z.pdf 

18Zdroj: 

https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Generation_Z_report_2019.pdf?utm_campaign=Gen%20Z

%20report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=71833136&_hsenc=p2A

Nqtz-_Y6G2mr52MnQBNr83wIWOF-

cV61nsyHmjZqd_VKOnnAlc01O337IcPn4qw7vztzjB7E5EQ9O136yWJ4r1x-

QQ8OGW6Pw&_hsmi=71833136 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf
https://assets.ctfassets.net/inb32lme5009/7wDIuSsLOnSxTUqPmRb081/603b8ffb77757549d39034884a23743c/The_Youth_of_the_Nations__Global_Trends_Among_Gen_Z.pdf
https://assets.ctfassets.net/inb32lme5009/7wDIuSsLOnSxTUqPmRb081/603b8ffb77757549d39034884a23743c/The_Youth_of_the_Nations__Global_Trends_Among_Gen_Z.pdf
https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/press/articles/cze-tz-nejistota-milenialu-a-generace-z-je-na-rekordnim-maximu.html
https://www2.deloitte.com/cz/en/pages/press/articles/cze-tz-nejistota-milenialu-a-generace-z-je-na-rekordnim-maximu.html
https://assets.ctfassets.net/inb32lme5009/7wDIuSsLOnSxTUqPmRb081/603b8ffb77757549d39034884a23743c/The_Youth_of_the_Nations__Global_Trends_Among_Gen_Z.pdf
https://assets.ctfassets.net/inb32lme5009/7wDIuSsLOnSxTUqPmRb081/603b8ffb77757549d39034884a23743c/The_Youth_of_the_Nations__Global_Trends_Among_Gen_Z.pdf
https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Generation_Z_report_2019.pdf?utm_campaign=Gen%20Z%20report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=71833136&_hsenc=p2ANqtz-_Y6G2mr52MnQBNr83wIWOF-cV61nsyHmjZqd_VKOnnAlc01O337IcPn4qw7vztzjB7E5EQ9O136yWJ4r1x-QQ8OGW6Pw&_hsmi=71833136
https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Generation_Z_report_2019.pdf?utm_campaign=Gen%20Z%20report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=71833136&_hsenc=p2ANqtz-_Y6G2mr52MnQBNr83wIWOF-cV61nsyHmjZqd_VKOnnAlc01O337IcPn4qw7vztzjB7E5EQ9O136yWJ4r1x-QQ8OGW6Pw&_hsmi=71833136
https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Generation_Z_report_2019.pdf?utm_campaign=Gen%20Z%20report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=71833136&_hsenc=p2ANqtz-_Y6G2mr52MnQBNr83wIWOF-cV61nsyHmjZqd_VKOnnAlc01O337IcPn4qw7vztzjB7E5EQ9O136yWJ4r1x-QQ8OGW6Pw&_hsmi=71833136
https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Generation_Z_report_2019.pdf?utm_campaign=Gen%20Z%20report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=71833136&_hsenc=p2ANqtz-_Y6G2mr52MnQBNr83wIWOF-cV61nsyHmjZqd_VKOnnAlc01O337IcPn4qw7vztzjB7E5EQ9O136yWJ4r1x-QQ8OGW6Pw&_hsmi=71833136
https://www.globalwebindex.com/hubfs/Downloads/Generation_Z_report_2019.pdf?utm_campaign=Gen%20Z%20report%202019&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=71833136&_hsenc=p2ANqtz-_Y6G2mr52MnQBNr83wIWOF-cV61nsyHmjZqd_VKOnnAlc01O337IcPn4qw7vztzjB7E5EQ9O136yWJ4r1x-QQ8OGW6Pw&_hsmi=71833136
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 Co se týče zaměstnání, představitelé generace Z očekávají, že budou moci kombinovat 

práci se zábavou a tím, co je v životě naplňuje. Ti, kteří již pracují, oceňují dynamické 

pracovní prostředí, různorodé úkoly a relativní svobodu při jejich plnění (Gadomska-Lila, 

2020). Při výběru zaměstnání pro ně samozřejmě jednu z hlavních rolí hrají peníze, ale do 

popředí se dostávají i další faktory, jako work-life balance a flexibilní pracovní doba
19

.  

                                                       
19Zdroj:  https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-

gen-z.pdf 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf
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EMPIRICKÁ ČÁST 

 

4. Generace Z  

 

4.1 Generace Z v ČR 

 Zástupcům generace Z je v současné době mezi 10 a 25 lety. Jedná se tedy o děti a 

mladé lidi, z nichž ti nejmladší stále chodí na základní školu, zatímco starší jsou již na 

středních a vysokých školách a někteří z nich už několik let i na trhu práce. 

V České republice jich je podle Českého statistického úřadu dohromady zhruba 1,6 

milionu a tvoří tak přibližně 15 % celkové populace
20

.  

4.2 Spotřební chování  

Zásadní roli ve spotřebním chování generace Z hraje její sepětí s technologiemi – tato 

generace se již narodila do éry internetu a jeho využívání považuje za něco naprosto 

samozřejmého. Internet jako platforma se tak stal pro zástupce této generace základem 

kupního rozhodovacího procesu. Tito mladí lidé využívají nespočet internetových zdrojů 

k porovnání cen, stylů, dostupnosti a recenzí všech produktů, aby se ujistili, že za své peníze 

dostanou tu nejlepší možnou nabídku
21

.  

I přes to, že je generace Z zvyklá využívat technologie ve všech oblastech svého 

života včetně nakupování, preferuje podle průzkumu většina z nich nakupování v kamenných 

obchodech. Z průzkumů však vyplynulo, že zároveň vyžadují, aby obchody držely krok 

s jejich technologiemi. Téměř dvě třetiny očekávají, že prodejci a značky budou přítomné na 

sociálních sítích. Dokonce 80 % dále uvedlo, že názory ostatních lidí na sociálních sítích je 

přesvědčily k nákupu u prodejce, se kterým před tím neměli zkušenost (Covino, 2018). 

Společnosti si proto musí uvědomit, že pro mladou generaci je důležitá přítomnost značky na 

sociálních sítích, i když samotný nákup neproběhne online. Dvě třetiny představitelů generace 

Z např. v průzkumu uvedly, že je pro ně sice pohodlné nakupovat online, ale raději nakupují 

v kamenných obchodech, jelikož jim to umožňuje okamžité uspokojení potřeb bez nutnosti 

čekat na dodání produktů jako při nákupu přes internet
22

. 

                                                       
20 Zdroj dat: Český statistický úřad, Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/obyvatelstvo_lide 

21 Zdroj: https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/ 

22 Zdroj: https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/ 

https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/
https://salesfloor.net/blog/generations-shopping-habits/
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Covino (2018) uvádí, že generace Z není loajální k určité značce – přes 80 % z nich je 

ochotných změnit i svou oblíbenou značku, pokud najdou podobný produkt vyšší kvality. 

Téměř 80 % z nich navíc uvádí, že upřednostňují značky, které jsou nějakým způsobem 

unikátní a originální, oproti těm, které jsou v daný moment populární, a obecně dávají 

přednost kvalitním produktům před těmi, které jsou značkové.  

  

4.3 Vztah k CSR  

 

Mnohé výzkumy, ať už české či světové,  naznačují zajímavý trend týkající se mladých 

lidí a jejich očekávání od spolčeností a značek. V následující části proto budou představeny 

nedávné výzkumy, které poslouží jako východiska pro vlastní výzkumné otázky této práce.  

Výzkum společnosti Deloitte např. uvádí, že klíčové hodnoty, které generace Z zastává, se 

odrážejí v jejich společenském aktivismu více, než tomu bylo u předchozích generací. To se 

pak projevuje především v tom, že je pro ně důležité, aby s nimi organizace, pro kterou 

pracují, sdílela jejich hodnoty. To samé však platí i pro značky, které si generace Z kupuje. 

Její představitelé už si nevytváří názor na společnost a značku pouze na základě jejích 

produktů či služeb, ale pozornost věnují také její etice, praktikám a společenskému dopadu. 

Z daného výzkumu vyplynulo, že mladší generace očekává, že značky budou projevovat 

zapojení do celospolečenských témat jako je udržitelnost nebo klimatická změna (Deloitte, 

2018). 

Společnost McKinsey ve svém výzkumu zase naznačuje, že generace Z vnímá spotřebu 

třemi hlavními optikami – jako přístup, spíše než vlastnictví; jako vyjádření individuální 

identity; a jako záležitost etiky. S tím pak souvisí i to, že od značek očekávají, že zaujmou 

určité stanovisko. Dle výzkumu není důležité, aby značka zaujala politicky korektní pozici 

v široké škále témat, ale stačí vybrat si specifická témata, která zapadají do kontextu její 

činnosti a k těm se vyjadřovat. Vlastní chování společnosti pak musí odpovídat ideálům a 

hodnotám, ke kterým se hlásí. Spotřebitelé z řad generace Z jsou v oblasti značek poměrně 

sečtělí a pokud ne, vědí alespoň, jak se k informacím dostat a vytvořit si vlastní názor. Není 

pro ně proto problém odhalit rozpor mezi tím, co společnost navenek deklaruje a jejím 

skutečným chováním. Většina respondentů pak věří, že velké značky a společnosti jsou méně 

etické než ty malé.  
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70 % respondentů tvrdilo, že se snaží nakupovat produkty od společností, které považují 

za etické. 80 % potom uvedlo, že si pamatují alespoň jeden skandál nebo kontroverzi týkající 

se nějaké společnosti a stejný počet následně uvedl, že u takových společností sami odmítají 

nakupovat. 65 % následně uvedlo, že se obecně snaží zajímat o původ zboží, které si kupují – 

především kde, jak a z čeho bylo vyrobeno. Zároveň však z výzkumu vyplynulo, že 

generace Z je oproti jiným tolerantnější, pokud značky udělají chybu, ale snaží se ji napravit 

(McKinsey, 2018). 

Business Insider zase uvádí, že členové generace Z jsou do značné míry skeptičtí, jelikož 

mají možnost si téměř všechny informace, které značka prezentuje ale i neprezentuje, zjistit a 

ověřit online. Zřejmě právě to je důvod, proč na značkách a společnostech, u kterých 

nakupují, nejvíce oceňují transparentnost a autenticitu
23

. 

Výzkum agentury First Insight zase naznačuje, že spotřebitelé z generace Z upřednostňují 

udržitelné značky a jsou údajně ochotní zaplatit až 10 % navíc za udržitelné produkty. Uvedlo 

to více než 70 % dotázaných respondentů, což bylo nejvíce ze všech dotazovaných generací. 

Z průzkumu také vyplynulo, že u generací Z a Y je nejvíce pravděpodobné, že jejich koupě 

bude nějakým způsobem založená na hodnotách či principech (ať už osobních, společenských 

nebo environmentálních). (First Insight, 2020).  

Zajímavá zjištění přináší i studie společnosti Cone Communications, která se zabývala 

obecně vztahem mladé generace k CSR. Z ní vyplývá, že drtivá většina generace Z věří, že 

společnosti by se měly zapojit do řešení současných společenských a environmentálních 

problémů. Téměř 90 % potvrdilo, že by raději nakoupili u společnosti, která daná témata 

nějakým způsobem podporuje, než u jiné, která podporu těmto tématům neposkytuje. 

Společnosti by se však podle výzkumu neměly příliš spoléhat na to, že mladá generace bude 

skutečně CSR aktivitám věnovat velkou pozornost – pouze 65 % z nich totiž uvedlo, že 

skutečně věnují pozornost CSR snahám značky, když se rozhodují, co koupit. I tak však 

generace Z považuje „hlasování svými penězi“ za primární způsob, jak se do CSR sami 

zapojit. O něco méně jich hovoří o dobrovolnictví nebo přispění na konkrétní projekt nebo 

podepsání petice (Cone Communications, 2017). 

Z vybraných průzkumů několika významných společností je tak rozhodně patrný určitý 

trend v tom, co generace Z od společností a značek očekává a co považují představitelé této 

generace za důležitá témata, do kterých by se podle nich měly společnosti zapojit. Zároveň je 

                                                       
23 Zdroj: https://www.businessinsider.com/gen-z-shopping-habits-kill-brands-2019-7  

https://www.businessinsider.com/gen-z-shopping-habits-kill-brands-2019-7
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však z průzkumů patrný určitý rozpor mezi tím, co zástupci generace Z prohlašují a jejich 

skutečnými činy ohledně spotřebního chování.  
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5. Cíl práce a výzkumné otázky 

 

Cílem práce je blíže porozumět tomu, jaký mají představitelé generace Z obecně 

postoj ke společenské odpovědnosti firem, jak ji vnímají, a co pro ně znamená. Dále se 

autorka pokusila zjistit, zda CSR nějakým způsobem ovlivňuje jejich nákupní chování, 

popřípadě jak.  

Na základě předchozí kapitoly empirické části této práce, která představila několik 

výzkumů zabývající se generací Z, byly sestaveny následující výzkumné otázky: 

 VO1: Jak představitelé generace Z vnímají roli CSR v dnešním světě a v jaké oblasti 

jej nejvíce vnímají? Jak hodnotí zapojování firem do řešení celospolečenských 

problémů? 

 

 VO2: Hraje pro ně CSR nějakou roli v jejich spotřebním chování? Může nějakým 

způsobem ovlivnit jejich nákupní rozhodování?  

6. Metodologie výzkumu  

 

6.1 Výzkumná strategie 

 Pro výzkumnou část této práce byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. 

Kvalitativní výzkum je proces hledání porozumění určité společenské nebo lidské 

problematiky založený na různých metodologických tradicích zkoumání (Creswell, 1998, s. 

12).  Kvalitativní výzkum umožňuje poznat postoje účastníků a určit, jak se formuje jejich 

vnímání určitých jevů (Corbin, Strauss, 2008, s. 12). Díky možnosti studovat věci v jejich 

přirozeném prostředí tak umožňuje porozumění a interpretaci různých fenoménů a významu, 

který jim lidé přikládají (Denzin, Lincoln, 2011, s. 3).  

Na začátku výzkumu vybírá výzkumník téma a určuje základní výzkumné otázky. Ty 

potom může modifikovat nebo doplňovat v průběhu sběru a analýzy dat, jedná se tedy o 

poměrně pružný typ výzkumu. Kvalitativní výzkum je typický také tím, že v jeho průběhu 

nevznikají pouze výzkumné otázky, ale také samotné hypotézy, na rozdíl od kvantitativního 

výzkumu, který primárně ověřuje již vzniklé hypotézy. Výzkumník tak vyhledává a analyzuje 

jakékoli informace, které přispívají k osvětlení výzkumných otázek a provádí jak induktivní, 

tak deduktivní závěry (Hendl, 2016, s. 46).  
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 Mezi výhody kvalitativního výzkumu patří získání podrobného vhledu při zkoumání 

určitých jedinců, skupin událostí či fenoménů a možnost je zkoumat v přirozeném prostředí. 

Hlavní nevýhodou kvalitativního výzkumu je především fakt, že získaná znalost nemusí být 

zobecnitelná na celou populaci a je těžké provádět kvantitativní predikce. Zároveň je obtížné 

pomocí ní testovat hypotézy a teorie (tamtéž, s. 48).  

 

6.2 Výběr respondentů 

 Kritériem pro výběr respondentů byla jejich příslušnost ke generaci Z. Dle teoretické 

části této práce se tedy jedná o ročníky narození 1995–2010. Autorka následně pro větší 

relevantnost vybrala 3 respondenty z horní věkové hranice daného intervalu, a 3 respondenty 

spadající přibližně do středu tohoto intervalu. V rámci těchto kritérií bylo následně náhodným 

výběrem zvoleno 6 účastníků.  

Přehled jednotlivých respondentů je uveden v tabulce níže. V rámci zachování 

anonymity byla jména všech účastníků změněna.  

Jméno Pohlaví Věk Status 

Tomáš muž 17 let student SŠ 

Lucie žena 17 let studentka SŠ 

Martin muž 17 let student SŠ 

Klára žena 22 let studentka VŠ, zaměstnaná na částečný úvazek 

Barbora žena 23 let studentka VŠ, zaměstnaná na částečný úvazek 

David muž 23 let student VŠ  

Tabulka č. 2: Přehled respondentů 

 

6.3 Metoda sběru dat 

Jako metoda sběru dat bylo zvoleno dotazování, což je jedna z nejrozšířenějších metod 

kvalitativního výzkumu založená na výpovědích respondentů. Data pro výzkum byla 

konkrétně sbírána prostřednictvím individuálních osobních rozhovorů, které jsou 

charakteristické interakcí mezi tazatelem a dotazovaným. Tento druh rozhovoru umožňuje 
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získat informace hlubšího charakteru a zaměření a zároveň dovoluje tazateli vysvětlit 

nedorozumění či špatné pochopení otázky (Surynek, 2001, s. 81-83). 

Jednalo se o polo-strukturované rozhovory, které jsou typické svým definovaným účelem 

a základní osnovou, ale zároveň určitou pružností celého procesu získávání informací (Hendl, 

2005, s. 164). Autorka tedy v tomto případě měla připravenou osnovu se základními otázkami 

a dle odpovědí respondentů byly následně formulovány navazující otázky, které měly za cíl 

upřesnit nebo rozvést respondentovu výpověď.  

Samotné rozhovory byly sestaveny ze dvou částí. První část byla zaměřena na obecnou 

znalost tématu společenské odpovědnosti firem a jejího vnímání představiteli generace Z. 

Druhá část se potom více zaměřovala spotřební chování a jeho souvislosti s postojem k CSR. 

V obou částech rozhovoru byly dále použity pomůcky ve formě lístků s možnostmi, které 

měli respondenti vybrat dle jejich osobní důležitosti (viz Přílohy č. 1 a č. 2).  

Celkem bylo provedeno 6 rozhovorů, které probíhaly mezi 7. a 11. červencem 2020. 

Rozhovory byly s každým respondentem prováděny individuálně a bez přítomnosti dalších 

osob. Ze všech rozhovorů byl pořízen zvukový záznam, který byl následně doslovnou 

transkripcí převeden na text.  

 

6.4 Metoda analýzy dat  

Kvalitativní data nemají strukturovanou podobu jako ta kvantitativní, což komplikuje 

jejich vyhodnocení (Hendl, 2016, s. 227). Analýza kvalitativních dat vyžaduje jejich 

organizaci a také redukci a data je tak po transkripci nutné organizovat do určitých množin 

souborů a na dílčí celky a segmenty. Začíná se proto technikou prostého výčtu dat a 

sledováním jejich frekvence, případně intenzity (Reichel, 2009, s. 166).  

 Cílem je co nejvěrněji zachytit sledované téma – určitý jev či fenomén – a to včetně jeho 

interpretace (Eger, 2017, s. 99). Toho je možné dosáhnout pomocí kódování, což je rozkrytí 

dat směrem k jejich interpretaci (Hendl, 2016, s. 251). Autorka pro účel práce zvolila tzv. 

otevřené kódování, které je charakteristické tím, že výzkumník získaná data rozebírá na 

samostatné části a vymezuje tak určité kategorie (Corbin, Strauss, 2008, s. 195).  Zároveň 

lokalizuje určitá témata v textu a přiřazuje jim označení. Děje se tak na nízké úrovni 

abstrakce, ve vztahu k položeným výzkumným otázkám, k přečtené literatuře nebo k pojmům 
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používaným samotnými účastníky. V otevřeném kódování je možno postupovat slovo po 

slovu, podle odstavců nebo podle celých textů (Hendl, 2016, s. 251).  

V rámci výzkumné části tak autorka podrobně zkoumala transkripce rozhovorů a 

identifikovala jednotlivé opakující se jevy a témata. Na základě takovéto kategorizace se 

následně snažila odpovědět na dílčí podotázky a v návaznosti na ně pak na základní 

výzkumné otázky. Interpretace dat je také doplněna plnými citacemi částí rozhovorů.  

7. Etické otázky výzkumu  

 

V každém společenskovědním výzkumu hrají důležitou roli také etické otázky. Mezi 

důležité zásady etického jednání patří získání poučeného souhlasu zúčastněných osob a 

ochrana jejich soukromí (Hendl, 2016, s. 157).  

V návaznosti na tyto zásady byli všichni účastníci výzkumu autorkou poučeni o jeho 

průběhu, účelu pro vypracování bakalářské práce, a nahrávání. Od všech byl následně získán 

písemný informovaný souhlas (viz Příloha č. 3). U nezletilých účastníků výzkumu byl získán 

písemný souhlas jejich zákonných zástupců (viz Příloha č. 4). V zájmu ochrany soukromí a 

zachování anonymity byla též změněna jména všech účastníků.  

8. Vyhodnocení výzkumu  

 

V následující kapitole se bude autorka snažit odpovědět na jednotlivé dílčí podotázky a 

na jejich základě potom i na stanovené výzkumné otázky pomocí analýzy dat získaných 

individuálními rozhovory s respondenty.  

 

8.2 Jak představitelé generace Z vnímají roli CSR v dnešním světě a v jaké 

oblasti jej nejvíce vnímají? Jak hodnotí zapojování firem do řešení 

celospolečenských problémů? 

8.2.1 Znalost pojmu CSR  
 

Aby bylo možno zjišťovat postoj ke společenské odpovědnosti firem a její vnímání, bylo 

nejprve nutné zjistit, zda respondenti tento pojem vůbec znají a co si pod ním představují. Při 

zběžném zjišťování, zda respondenti znají samotný pojem, jich většina odpověděla nejprve 
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negativně nebo nejistě. Pouze respondentka Klára si byla poměrně jistá a odpověděla, že „pro 

mě je to něco jako když ta firma se snaží do toho oboru, ve kterým podniká nebo kterým se 

zabývá, nějak zahrnout i různý ekologický nebo třeba právě sociální problémy a nějak se jim 

věnovat.“ Pro Tomáše zase pojem představuje „že když [společnosti] vyrábějí nějaký věci, 

který znečišťujou prostředí, tak by za to měly odpovídat.“ Martin si pojem nejvíce spojil 

s etikou v reklamě. Podle něj je společenský odpovědnost „že mají být reklamy nějakým 

způsobem vhodný, nemají pohoršovat lidi nebo nemají třeba být lživý.“ 

Všichni respondenti pak již znali pojem udržitelnost, který byl pro ně uchopitelnější. 

David vnímá udržitelnost např. jako „výroba zboží (…) udržitelným způsobem, tudíž třeba 

z bio materiálů. Nebo je tam zaručeno, že byly vyrobeny v nějakých lidských podmínkách, 

nebyla tam žádná dětská práce a tak.“ Tomáš zase udržitelnost vnímal nejvíce v souvislosti 

s používáním obnovitelných zdrojů.  

Obecně oba pojmy téměř všem respondentům nejvíce evokovaly environmentální oblast 

CSR. Autorka následně všem respondentům pojem vysvětlila a nastínila jim jeho tři hlavní 

pilíře.  

8.2.2 Vnímání daného tématu 
 

Potom, co byli všichni respondenti řádně seznámeni s tématem, autorka zjišťovala, jaký 

je jejich postoj k CSR. Všichni respondenti si shodně myslí, že CSR jako takové je správné a 

společnosti by měly být odpovědné. Dle Kláry představuje CSR „plus pro ně [firmy] i celou 

společnost (…) a čím víc by bylo takových firem, tak tím by to samozřejmě bylo lepší.“ David 

navíc zdůraznil také vliv, který může mít odpovědné chování firem na jednotlivce, „jelikož 

když se to potom prezentuje navenek, tak si myslím, že i jedinci pochopí, že by se třeba tímhle 

směrem měli ubírat. Ať už třeba šetřit vodou, materiálem, čímkoliv.“ Dle Tomáše by 

společnosti měly přebírat zodpovědnost za to, že zřejmě nejvíce znečišťují prostředí, 

například továrnami. Zároveň se však vyjádřil, že odpovědnost není jenom na firmách jako 

takových, jelikož „když ty lidi (…) používaj ty jejich produkty, tak je ta zodpovědnost i 

jejich.“ 

Co se týče jejich vnímání motivace firem k takovému chování, jsou všichni respondenti 

poměrně pragmatičtí. Většina z nich si myslí, že hlavní motivací firem je zlepšení vlastní 

image. Lucie se například vyjádřila, že jako hlavní motiv vidí zvýšení prodeje, jelikož „si 

spojí ty lidi, že pomáhají dobrý věci, tak si to víc kupujou.“ Také Klára věří, že CSR může 

společnostem vylepšit image, dle ní to společnostem „ty plusový body přidá už teďka v týhle 
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době. Že prostě se tím odliší a je spousta už zákazníků, pro který je to třeba jedno z hlavních 

kritérií, co si vybrat.“ 

Podle Martina je společenská odpovědnost firem i pro jejich vlastní dobro, protože „když 

to ty firmy dělat nebudou, tak i když to třeba nebude vidět na ten první pohled, tak ono se to o 

tý firmě časem bude vědět, a pak vlastně bude i ztrácet zákazníky.“   

Tomáš si myslí, že motivace firem jsou různé. Dle něj mohou některé firmy CSR 

využívat jako reklamu, aby zaujaly lidi, věří však, že velká část z nich nechce znečišťovat 

prostředí ze svého přesvědčení.  

Co se týče důvěryhodnosti CSR aktivit, shodují se téměř všichni respondenti, že závisí na 

tom, o jakou konkrétní firmu a kampaň se jedná. Klára např. zdůraznila, že hodně záleží „jak 

moc to celý zapadá do nějaký tý filosofie tý firmy.“ Pokud kampaň souzní s danou 

společností, nemá problém s tím, že ji firma využije i ke své propagaci.  

Mezi respondenty nepanuje shoda v tom, zda jsou takové aktivity důvěryhodnější spíše u 

velkých nebo u malých firem. Lucie, Klára a David se spíše přiklánějí k menším firmám, dle 

Davida je to tím, že „tam [v malých firmách] možná není tolik byrokracie, která by jim v tom 

bránila.“ Klára však uvádí jako příklad společnosti TOMS, což je velká firma, která jí osobně 

ale přijde důvěryhodná, protože už podobné aktivity dělá řadu let. Barbora a Tomáš se zase 

kloní spíše k velkým společnostem, jelikož dle Tomáše když „třebas opravdu tu kampaň 

hodně propagujou, tak asi to bude důvěryhodný.“  

Respondenti se neshodli ani na tom, zda firmy CSR využívají k zakrytí své negativní 

činnosti. Tomáš ani David si nemyslí, že by tomu tak bylo. Naopak Lucie, Martin, Barbora i 

Klára se domnívají, že je to možné. Lucie zmínila, že např. některé společnosti, které něčím 

škodí životnímu prostředí, naopak vyzdvihují, že recyklují apod.  

8.2.3 Důležitost jednotlivých oblastí 
 

Co se týče vnímání důležitosti jednotlivých oblastí CSR, mezi respondenty se na prvním 

místě umístila pravdivá komunikace se zákazníky, kterou z nabízených možností vybrali 

úplně všichni a většina z nich ji i považovala za nejdůležitější. Kromě jedné respondentky 

rovněž všichni považovali za důležitou i ochranu životního prostředí. Ta byla také nejčastěji 

zmiňována spontánně většinou respondentů v souvislosti s vnímáním samotného pojmu 

společenské odpovědnosti či udržitelnosti. 
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Ostatní oblasti pak již byly vybrány maximálně dvakrát. Kláře přišla důležitější témata, 

která jsou podle ní „vidět navenek“, než ta, co jsou uvnitř společnosti, jako např. chování 

k zaměstnancům. Také Martin zmínil, že témata, která jsou uvnitř firmy, jako např. korupce, 

jsou pro něj nejméně zajímavá, jelikož jsou dle něj špatná hlavně pro firmu samotnou.  

8.2.4 Řešení celospolečenských problémů 
 

Výzkum dále ukázal, že někteří respondenti jsou poměrně skeptičtí i k zapojování firem 

do řešení celospolečenských problémů a vyjadřování se k nim. Lucie např. uvedla: „To, že 

třeba firma Adidas řekne, že podporuje rovnost žen a mužů takhle veřejně, že je to asi jedno. 

Že záleží spíš na tom, že fakt počítají s tím nějak a (…) nechají tam tu rovnoprávnost a 

vyberou toho lepšího.“ Také Tomáš považuje za důležité, aby firmy spíše konaly: „Myslím, 

že maximálně by se k tomu měla nějak vyjadřovat, pokud v tý firmě dochází třeba k nerovnosti 

a snaží se to změnit“. Zároveň dodává: „Ale myslím prostě, že když si nějaká společnost dá 

teď na logo LGBT vlajku jenom proto, aby dokázala, že je podporuje, tak je to spíš 

marketingovej tah, aby si ty lidi řekli, že jsou prostě tolerantní…“ 

Martin dokonce vnímá nadměrné zapojování společností do určitých témat jako 

využívání situace nebo až jako otravné. „Třeba když má člověk Coca-Colu, tak je mu to asi 

úplně jedno… Prostě on si chce dát Coca-Colu, je mu jedno, jestli propaguje nějaký LGBT 

lidi…“  

Naopak David vnímá zapojování firem veskrze pozitivně. Podle něj může být jejich 

zapojení prospěšné, pokud se jedná o témata, která je potřeba řešit, jelikož „to přesně zase 

dělá navenek propagaci tomu tématu a dostane se to víc do povědomí lidí tím způsobem.“ 

Jako příklad takové komunikace potom uvedl facebookovou reklamu firmy Mixit, která na 

den otců propagovala instagramový profil Dva tátové, což je profil dvou mužů, kteří spolu 

vychovávají děti.  

Podle Kláry pak hodně záleží na tom, zda dané téma nějak souvisí s podnikáním firmy: 

„Podle mě to musí být aspoň nějak našroubovaný na to, v čem oni podnikají, protože jinak to 

prostě není uvěřitelný. A myslím si, že by to tak ani bejt nemělo, že by se do toho neměli úplně 

montovat, když se jich to jakoby netýká.“  

8.2.4 Hlavní zjištění 
 

- CSR jako takové vnímají všichni respondenti jako správné 
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- Respondenti jsou pragmatičtí, co se týče motivace firem pro takové chování; všichni 

se domnívají, že hlavní motivací je zlepšení image firmy 

- Důvěryhodnost CSR aktivit záleží na konkrétní kampani a firmě; mezi respondenty se 

různí názor na to, zda jsou v tomto ohledu důvěryhodné spíše velké nebo malé 

společnosti 

- Jako nejdůležitější vnímají respondenti pravdivou komunikaci se zákazníky a ochranu 

životního prostředí 

- Názor na zapojování se firem do řešení celospolečenských témat se různí, převažuje 

ale spíše skepticismus  

 

8.3 Hraje pro ně CSR nějakou roli v jejich spotřebním chování? Může 

nějakým způsobem ovlivnit jejich nákupní rozhodování? 

8.3.1. Kritéria výběru při nákupním rozhodování 
 

Druhá část výzkumu se zaměřovala na nákupní zvyklosti respondentů. Nejprve 

autorka zjišťovala, jaké faktory jsou pro ně obecně při výběru nejdůležitější.  

Kategorií, kterou kromě jednoho zmínili spontánně všichni respondenti byla cena, což 

není nic překvapivého vzhledem k tomu, že všichni respondenti jsou studenti. Klára také 

zmínila, že např. u elektroniky se rozhoduje podle „poměru ceny a toho výkonu, co hledám.“ 

Tři z nich pak také zmínili charakteristiky jako vzhled, design, nebo „prostě to, co se mi líbí“. 

Dva dále zmínili kvalitu daného produktu.  

Na důležitosti značky jako takové při výběru se u respondentů názory různí. Dva 

respondenti ji uvedli jako jedno z primárních kritérií při výběru. Martin to odůvodnil takto: 

„protože když má ta firma nějaký jméno, tak už to znamená, že to nějakým způsobem bude 

kvalitní, že to třeba nebude úplnej šunt ten výrobek.“ Podobný názor má i Tomáš: „Asi tam 

bude hrát roli i značka, protože by to měla být garance kvality (…). Když je to nějaká známá 

značka, tak by to mělo znamenat, že to oblečení nebude úplně nekvalitní.“ Naopak Lucie 

uvedla, že při výběru na značky „zase tolik nekouká“.  

Pouze jediný respondent pak spontánně uvedl ekologickou výrobu. I tak je však pro 

něj primárním kritériem cena produktu: „a pak když jsou třeba tam v daný cenový kategorii 

srovnatelný produkty, tak pak až teprve řeším, jestli to bylo ekologicky vyrobený a tak dál. Ale 

primárně cena.“ (David). 
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Následně byly respondentům předloženy lístky s atributy produktů či značek, ze 

kterých měli vybrat případné další faktory, které mají na jejich nákupní rozhodování vliv. 

Všichni respondenti, i ti,  kteří je předtím nezmínili, následně vybrali kvalitu a cenu. Dvě 

respondentky potom ještě přidaly chování zaměstnanců k zákazníkům jako potenciálně 

důležitý faktor. Dva respondenti také vybrali firemní tradici, Martin to odůvodnil takto: 

„třeba když má firma tradici delší jak sto let, tak je to takový hezký, takže to se mi taky líbí, to 

rád podporuju.“  

Ani v tomto výběru většina respondentů nevybrala odpovědnost k životnímu prostředí 

nebo zapojování se do řešení společenských témat jako důležité kritérium. Barbora např. 

poznamenala, že „bych chtěla říct, že i odpovědnost k životnímu prostředí, ale vlastně to při 

výběru nezohledňuju.“ Klára zase uvedla: „…že to úplně neřeším v tom směru, že by to pro 

mě bylo nějaký zásadní, spíš je to pro mě taková přidaná hodnota, a pokud by nějaký věci od 

různých firem byly třeba nastejno, tak bych si zvolila tu třeba, která má tu odpovědnost 

k životnímu prostředí.“ Také zbylí respondenti uvedli, že toto kritérium prakticky neberou 

v potaz, kromě Davida, pro kterého se však také nejedná o primární kritérium.  

8.3.2 Postoj k odpovědným značkám 
 

Jak již naznačila předchozí část výzkumu, u některých respondentů je značka i klíčovým 

kritériem při výběru. Většina respondentů pak při dalším dotazování uvedla, že minimálně 

v některých kategoriích produktů mají určitou oblíbenou značku.  

Autorka následně zjišťovala, zda respondentům záleží na tom, aby značka, kterou kupují, 

byla odpovědná a měla takovou pověst. Odpovědi se výrazně různily. Polovina respondentů 

se vyjádřila, že to pro ně není důležité. Lucie a Tomáš uvedli, že na tomto jim nezáleží a 

vůbec to neberou v potaz. David se vyslovil, že „To asi vyloženě ne. Na druhou stranu, kdyby 

se třeba někdo z vedení značky, nebo ta značka jako taková dopustila nějakýho skandálu, tak 

už by mě to asi ovlivnilo. Ale primárně to u mě nehraje roli.“  

Na druhé straně Barbora a Martin uvedli, že pro ně toto kritérium důležité je. Barbora 

však zároveň dodala: „Záleží, ale na druhou stranu to zase tolik nesleduju. Jakoby 

automaticky počítám s tím, že když je ta společnost taková velká, známá, tak že zároveň už 

mají nějak zabudovanou tu odpovědnost.“  

Co se týče sledování původu zboží, které si respondenti kupují, až na jednoho všichni 

odpověděli, že alespoň částečně sledují, odkud zboží pochází nebo kde bylo vyrobeno. 
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Výzkum ukázal, že záleží, o jakou kategorii produktů se jedná. Hned pro čtyři respondenty 

byl původ nejdůležitější u potravin. Martin např. uvedl, že „většinou se vždycky dívám odkud 

to je, jako u ovoce, z jaký je země nebo tak. U triček je stejně všechno z Bangladéše nebo 

Vietnamu, tak to si člověk nevybere.“ David uvedl, že se snaží upřednostňovat české 

produkty. Také Klára uvedla, že původ sleduje pouze u potravin: „když je tam prostě v tom 

regálu ovoce, co cestovalo přes tři čtvrtě zeměkoule, a pak nějaký, který je prostě v podobný 

cenový hladině (…), tak radši zvolím nějaký, který nestrávilo takovou dobu na cestě.“ Jako 

jeden z důvodů, proč sleduje původ především potraviny potom uvedla, že je pro ni jako pro 

zákazníka mnohem jednodušší u nich původ zjistit, jelikož je přímo napsaný např. 

na krabičce. Barbora také uvedla jako nejdůležitější potraviny, sleduje, jestli „třeba u tý 

čokolády jsou takový ty certifikáty, že to nevyrobily děti“. Lucie naopak uvedla, že spíše než u 

potravin jí zaleží na původu elektroniky z důvodu ochrany osobních údajů.  

8.3.3 Výměna či bojkot značky  
 

Poslední fáze výzkumu měla za cíl zjistit, zda by respondenti byli ochotni vyměnit 

svou dosud preferovanou značku za odpovědnější alternativu. Odpovědi nebyly v tomto 

ohledu příliš vyhraněné a u většiny by záleželo ještě na dalších okolnostech.  

Dva respondenti uvedli, že by zřejmě jenom kvůli odpovědné pověsti firmy značku 

nevyměnili. Ostatní se potom vyjádřili, že za určitých podmínek by změnu zvážili. Tomáš, 

Martin a Klára uvedli, že pokud by druhá značka byla stejně kvalitní a splňovala všechny 

jejich požadavky, byli by ochotni značku změnit. Martin se vyslovil, že „to by záleželo, jak 

moc mi sedí samotný ty výrobky tý značky, jak moc mi vyhovuje a jak moc by mi vyhovovala 

ta jiná značka.“  

Z výzkumu dále vyplynulo, že nákupní rozhodování respondentů by teoreticky mohl 

ovlivnit i skandál dané firmy. Většina z nich uvedla, že skandál jako takový by jim asi vadil, 

ale záleželo by, o jaký typ by se jednalo, a jak závažný by byl. Hned tři respondenti si 

spontánně vybavili společnost Volkswagen a jejich aféru Dieselgate. David k tomu uvedl: 

„Tak například u Volkswagenu byla velká aféra s měřením emisí, tak kdybych si kupoval 

auto, tak bych si to pravděpodobně u téhle značky hodně rozmyslel.“ Z výpovědí všech 

respondentů ale vyplynulo, že své rozhodnutí ohledně nákupu zboží by změnili pouze 

v případě, pokud by se jednalo opravdu o velkou aféru, která by se např. objevila i v médiích.  

Respondenti jsou také poměrně rezervovaní ohledně případného bojkotu určitých 

značek. Většina sice uvedla, že by značku z nějakého důvodu byli ochotni úplně bojkotovat, 

ale zároveň by tak nečinili automaticky – záleželo by např. na tom, čeho by se skandál týkal a 
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dalších faktorech. Klára třeba uvedla, že by u ní záleželo, „jestli by to byla značka (…) v tý 

oblasti, kde je hodně na výběr a můžeš prostě jednoduše sáhnout po něčem jiným, tak asi jo.“ 

Zároveň ale uvedla, že si nedokáže představit, o jak moc zásadní věc by se muselo jednat, aby 

si značku již nikdy nekoupila: „třeba všichni víme o H&Mku a Zaře a tak, a stejně tam 

nakupujeme“, dodala. Martin zase uvedl, že by byl ochotný značku bojkotovat, ale ne 

dlouhodobě.  

8.3.4 Hlavní zjištění 
 

- Nejdůležitějším kritériem při výběru je pro respondenty cena a kvalita 

- Žádný z respondentů nepovažuje společenskou odpovědnost za primární kritérium 

výběru; pokud ji zohledňují, berou ji pouze jako přidanou hodnotu daného produktu 

- Pověst značky, kterou kupují, je důležitá jenom pro některé respondenty 

- Většina respondentů se zajímá o původ zboží, které kupují, především pak u potravin 

- Většina respondentů by byla ochotna vyměnit značku za odpovědnější alternativu, 

která by však musela být stejně kvalitní a vyhovující  

- Většina respondentů by byla teoreticky ochotna bojkotovat určitou značku, ale pouze 

za předpokladu, že by tím nebyli výrazně omezeni  

9. Diskuze  

 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak obecně představitelé generace Z vnímají společenskou 

odpovědnost firem a zda má CSR nějaký vliv na jejich spotřební chování. Jak bylo popsáno 

v první kapitole empirické části, mnohé výzkumy totiž naznačují, že pro generaci Z je CSR 

velmi důležité a očekávají od značek zapojení do řešení současných celospolečenských 

problémů, ať už se jedná o ekologii nebo sociální témata.  

 Co se týče první výzkumné otázky, tedy jak představitelé generace Z vnímají roli CSR 

v dnešním světě, všichni respondenti se shodli na tom, že CSR jako takové je správné a 

vnímají ho jako pozitivní pro dané firmy i pro celou společnost. Dle respondentů by 

společnosti měly nést odpovědnost za to, pokud např. znečišťují přírodu. Samotný pojem 

CSR či udržitelnost pak všichni nejsilněji vnímali právě ve spojení s environmentální oblastí.   

 Výzkum však zároveň ukázal, že respondenti, ač CSR sami vnímají pozitivně, jsou 

poměrně pragmatičtí – všichni z nich zastávají názor, že hlavní motivací firem je vylepšení 
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vlastního obrazu v očích veřejnosti. Nutno ovšem dodat, že tento fakt nevnímají nutně 

negativně.  

Co se týče důvěryhodnosti různých CSR aktivit, shodli se respondenti na tom, že 

záleží, o jakou firmu konkrétně se jedná. Na rozdíl od zmiňovaných výzkumů však nepanuje 

shoda v tom, jestli jsou důvěryhodné spíše větší nebo menší firmy.  

 Za nejdůležitější oblasti CSR respondenti považovali pravdivou komunikaci se 

zákazníky a ochranu životního prostředí, což víceméně odpovídá již zmíněným výzkumům. 

V čem se však výsledky tohoto výzkumu odchylují, je názor respondentů na to, zda by se 

firmy měly vyjadřovat k různým společenským tématům. Podle respondentů je spíše důležité, 

aby firmy např. v oblasti rovnoprávnosti samy konaly, než aby se k tématu nutně vyjadřovaly 

nebo se zaštiťovaly symboly společenských hnutí.  

Druhá část výzkumu se pak zabývala vlivem postoje k CSR na spotřební chování. Nikoli 

překvapivě byly nejdůležitějšími kritérii při výběru pro téměř všechny respondenty cena a 

kvalita. Žádný z respondentů nepovažuje společenskou odpovědnost za primární kritérium 

výběru, ale spíše za přidanou hodnotu dané značky.  

Shodně se zmíněnými výzkumy se respondenti alespoň částečně zajímají o původ zboží, 

které kupují, nejvíce u potravin, kde původ může ovlivnit, zda si daný produkt koupí, nebo ne. 

Co se týče upřednostňování nakupování etických značek, odpovědi nejsou úplně jednoznačné. 

Většina respondentů však uvedla, že by etická značka musela splňovat jejich primární kritéria, 

jako poměr ceny a kvality, aby byli ochotni k ní přejít od značky, kterou kupují obvykle.  

Také respondenti tohoto výzkumu uvedli, že by na jejich nákupní rozhodnutí mohl mít 

vliv velký skandál určité značky, na druhou stranu jich hodně přiznalo, že by záleželo na tom, 

jak moc závažný by byl a čeho by se týkal. Stejně pragmaticky pak přistupovali i k možnému 

bojkotování dané značky. Většina z nich uvedla, že si takovou situaci představit dokáží, 

musela by však existovat vhodná alternativa za její produkty. 

Celkově se tak výzkum provedený autorkou ne zcela shodne s výzkumy uvedenými 

v první kapitole empirické části. Zjevné je, že respondenti odpovědné jednání firem považují 

celkově za pozitivní trend a od firem vyžadují hlavně autenticitu a shodu mezi tím, co 

deklarují a co skutečně dělají. Na druhou stranu vliv CSR na jejich skutečné nákupní 

rozhodování se zdá být menší, než jak ho prezentují zmíněné výzkumy.  

Nakonec je důležité zmínit, že přestože výzkum přinesl některé zajímavé poznatky, je 

třeba zdůraznit, že má určité limity. Jeho hlavní limit je zřejmě poměrně malý vzorek 
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respondentů a také fakt, že všichni pocházejí z Prahy. Nelze tedy hovořit o rovnoměrném 

zastoupení celé generace Z.   
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Závěr 

 

Autorka se v práci věnovala představení konceptu společenské odpovědnosti firem, a 

zejména pak přiblížení vnímání tohoto tématu mladou generací Z, především s ohledem na 

vliv CSR na spotřební chování jejích členů.  

Cílem teoretické části bylo představit obecně koncept CSR jako určitý dobrovolný 

závazek firem chovat se odpovědně k prostředí i společnosti ve kterých podnikají. V rámci 

tohoto konceptu pak hovoříme o třech základních pilířích, tzv. 3P – tedy ekonomický, sociální 

a environmentální pilíř. Pokud je CSR vhodně aplikováno do firemní strategie, může se stát 

užitečným nástrojem ke zlepšení image podniku a získání konkurenční výhody. Teoretická 

část se dále zaměřila na problematiku spotřebního chování a kupního rozhodovacího procesu, 

především potom na faktory, které na něj mají vliv. Jedním z těchto faktorů je i vliv image 

produktu i značky, potažmo tedy i pověsti odpovědné společnosti. Na závěr této části se 

autorka věnovala vymezení pojmu generace, který se v současné době bere už více jako 

pojem sociologický než biologický. Následně pak byly představeny současné generace a 

jejich klíčové charakteristiky. 

Empirická část byla již zaměřena konkrétně na generaci Z, především pak její 

spotřební chování a vztah k CSR. Z uvedených výzkumů vyplývá, že generace Z si již 

nevytváří názor na značku pouze na základě jejích produktů, ale také toho, jak je daná 

společnost odpovědná a dle původu zboží. Zároveň výzkumy uvádí, že spotřebitelé z generace 

Z upřednostňují udržitelné produkty a jsou ochotni si za ně i připlatit. 

 Prostřednictvím vlastního výzkumu vedeného formou individuálních rozhovorů se pak 

autorka pokusila zodpovědět výzkumné otázky stanovené na základě zmíněných průzkumů. 

Výzkum potvrdil, že generace Z obecně vnímá CSR pozitivně a domnívá se, že společensky 

odpovědné chování je dobré jak pro celou společnost, tak i pro dané firmy jakožto prostředek 

zlepšení vlastní image. Vliv CSR na jejich nákupní rozhodnutí se však nezdá tak významný, 

jak byl prezentován ve zmíněných výzkumech. Společenská odpovědnost představuje pro 

respondenty spíše přidanou hodnotu, ke které by přihlédli pouze v případě, kdy by byl 

produkt srovnatelný v ostatních kritériích, především v kvalitě a ceně. Výzkum naopak 

potvrdil zájem o původ zboží, který respondenti nejvíce zmiňovali u potravin. Co se týče 

výměny značky za odpovědnější alternativu nebo dokonce bojkotování značky, byli 

respondenti opět poměrně rezervovaní. Většina z nich připustila možnost, že by značku 
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skutečně změnili nebo přestali kupovat úplně, na druhou stranu by je to nesmělo příliš 

omezovat v jejich výběru.  

Celkově tak lze shrnout, že mladá generace vnímá CSR jako důležitou součást firemní 

strategie, nejvíce jim pak záleží na pravdivé komunikaci se zákazníky, ochraně životního 

prostředí a určitém souladu mezi tím, co firma deklaruje a jejím skutečným chováním. Na 

druhou stranu výzkum nepotvrdil přílišný vliv CSR na skutečné nákupní chování vybraných 

respondentů, jeho role je v tomto ohledu spíše doplňková.  
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Summary 

 

In this bachelor thesis, the author focused on introducing the concept of Corporate 

Social Responsibility, particularly Generations Z’s perception of this subject, especially 

regarding the influence CSR has on their consumer behavior.  

The aim of the theoretical part was to generally introduce the concept of CSR as 

a voluntary commitment of corporations to be responsible towards the environment and 

society in which they do business. Within this concept we further distinguish the so-called 

3Ps (people, profit, planet) – meaning the social, economic and environmental areas of 

responsibility.  Integrated well into the corporate strategy, CSR can become a useful tool for 

improving company’s image and for gaining strong competitive position. Theoretical part 

further focused on the problematics of consumer behavior and the purchasing process, 

primarily on factors that affect them. One of these factors is the influence of brand and 

product image, and consequently the reputation as a socially responsible company. At the end 

of this section, the author addressed the term generation, which is currently seen from a 

sociological rather than a biological point of view. Subsequently are presented the current 

generations and their key characteristics.  

The empirical part draws attention to Generation Z, especially its consumer behavior 

and relation to CSR. The quoted studies suggest that Generation Z does not only form an 

opinion on a brand based on their products, but also based on social responsibility of such 

company and origin of its goods. The studies also indicate that Generations Z’s consumers 

prefer sustainable products and are willing to pay extra for them.  

The author then conducted own research based on individual interviews to verify the 

research questions outlined by said studies. The research confirmed that members of 

Generation Z generally perceive CSR approvingly and believe that socially responsible 

behavior is beneficial to both the society as a whole, and the corporations as an instrument to 

improve their image. However, the effect of CSR on consumer behavior does not appear to 

be as significant as presented in quoted studies. For the respondents, corporate social 

responsibility is more of an added value, which would be considered only if the product met 

their essential criteria, especially quality and price. On the other hand, the research affirmed 

that they are interested in the origin of goods, especially food. Regarding the swap of brands 

for more responsible alternatives or even boycotting certain brands, respondents were rather 

reserved. Most of them admitted the possibility of actually changing the brand or stopping to 
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buy the brand altogether. However, they would not do so should it pose a great limitation to 

their choice.  

To conclude, the young generation perceives CSR as an important part of corporate 

strategy. They care most about truthful communication with customers, protection of the 

environment and a certain match between company’s declarations and actions. On the other 

hand, the research did not confirm a significant effect of CSR on actual purchasing behavior 

and its role in this regard seems to be rather marginal.  
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1) Férové chování k zaměstnancům – ochrana práv zaměstnanců, dobré pracovní podmínky  

2) Boj proti korupci uvnitř společnosti  

3) Charitativní projekty, dárcovství  

4) Pravdivá komunikace se zákazníky 

5) Ochrana životního prostředí, ekologické produkty a výroba 

6) Zapojování se do řešení současných společenských témat 
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A. Kvalita výrobků / služeb 

B. Cena  
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D. Otevřená komunikace směrem ven  

E. Odpovědnost k životnímu prostředí 

F. Podpora charitativních projektů 

G. Věrnostní program pro zákazníky 

H. Chování zaměstnanců k zákazníkům 
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Příloha č. 3: Transkripce rozhovoru ze 7. 7. 2020 

Respondent: Barbora  

 

Nejdřív bych se tě chtěla zeptat, jestli ti vůbec něco říká pojem společenská odpovědnost 

firem.  

 

Ano, říká. 

 

A můžeš to nějak rozvést? S čím to máš spojený, nebo co to pro tebe znamená?  

 

Noo… Jako říkali jsme si o tom ve škole několikrát a jako i z doslechu a tak. Prostě, ty firmy 

mají většinou špatný jméno. Třeba když nějaká továrna znečistí nějakou řeku, tak se pak snaží 

si tu image nějak vylepšit.  

 

Aha, dobře. A jak vnímáš třeba ještě pojem udržitelnost? Vnímáš to tak nějak stejně? 

 

Noo, jakoby aby vůbec ten pojem mohl existovat, tak se každá firma musí snažit o tu 

společenskou odpovědnost. Nebo jakoby měla by. 

 

Já jenom ještě abych tě doplnila, tak tak společenská odpovědnost je dobrovolnej závazek 

těch firem chovat se zodpovědně k prostředí a tý společnosti, ve který podnikají a jsou tam 3 

klíčový oblasti. Jedna je ekonomická, aby ta firma byla transparentní a odmítala korupci. 

Pak sociální, třeba dodržování práv zaměstnanců, a i ta environmentální, což je nějaká 

šetrná produkce a ekologická výroba. A je nějaká z tady těch oblastí, kterou vnímáš nejvíc, 

nebo je pro tebe nějakým způsobem nejdůležitější?  

 

No, asi ta environmentální. 

 

A co si o tom tématu obecně myslíš? Myslíš si, že je to správný? Že by to ty společnosti měly 

vůbec dělat?  

 

No, určitě. 

 

A co si myslíš, že je takový hlavní motiv týhle činnosti?  Je to jenom, jak si říkala, zakrýt 

nějaký nekalý praktiky nebo…? 

 

No, nemělo by to tak být, ale bojím se, že to tak je, jako ve skutečnosti. 

 



 

Takže ti to přijde jenom jako takovej nástroj, jak si vylepšit image, když ta firma něco udělá 

špatnýho?  

 

Jakoby doufám, že to tak není, ale bojím se, že to tak je.  

 

Dobře, takže když bych se tě zeptala, jestli ti ta společenská odpovědnost, třeba nějaký 

kampaně, co ty firmy dělají, jestli ti to přijde důvěryhodný a upřímný…? 

 

U některejch to asi vypadá líp, než u jinejch. 

 

A napadá tě nějaká konkrétní firma třeba, u který ti přijde, že to dělá dobře?  

 

Ty jo, to asi ne. 

 

Nenapadne tě?  

 

Ne ne.  

 

Dobře, já tady mám seznam nějakých oblastí tý společenský odpovědnosti a jestli bys mi 

mohla seřadit, nebo vybrat, který si myslíš že téma pro tebe osobně je nejdůležitější?  

 

Hmm, asi tohle a tohle bych řekla (vybírá 4 a 5). 

 

Dobře, takže ta pravdivá komunikace se zákazníky a ochrana životního prostředí ti přijde 

nejdůležitější. 

 

Asi jo.  

 

Dobře. A myslíš si, že nějaká firma nebo organizace by měla vyjadřovat svoje názory a 

postoje k nějakejm aktuálním společenskejm tématům? Ať už jsou to ty ekologický nebo i 

společenský, jako třeba teď aktuální téma Black lives matter? Myslíš si, že by se k tomu 

společnosti vůbec měly vyjadřovat? 

 

Podle mě by měly no.  

 

A takže pro tebe pak ta firma bude třeba důvěryhodnější? 

 



 

Jo.  

 

Dobře. Takže přejdeme do druhý části rozhovoru. Když ty nakupuješ, tak podle čeho 

primárně si vybíráš? 

 

Hmm. Záleží asi co, ale třeba u potravin je to podle toho designu. 

 

Podle designu?  

 

Jo. Ale už se snažim teďka častějš koukat i na to, z čeho to je, nebo co tam v tom je. Jestli tam 

není moc éček. 

 

Jasně. A třeba u oblečení nebo něčeho takovýho?  

 

U oblečení… Tam se nějak neomezuju, tam je tom jenom co se mi líbí a co ne. 

 

Dobře. A když bych ti tady ukázala teda další seznam, což jsou vlastně nějaký atributy 

značky nebo produktu, tak jestli bys mi tady ukázala, co je tady u toho pro tebe 

nejdůležitější… 

 

U toho oblečení? 

 

Celkově. 

 

Hmm. Asi tohle. (vybrala A, B) 

 

Hmm, takže kvalita těch výrobků, jasně.  

 

A cena. 

 

Jo cena, jasný. 

 

Noo a chtěla bych říct, že i tohle… (ukázala na E) 

 

Ta odpovědnost? 

 



 

Ale na to jakoby… Takhle, když je třeba v tý tyčince palmovej tuk nebo něco, tak si to třeba 

nekoupim, ale nevím, jak moc to s tím souvisí, tak třeba tak napůl… 

 

Jasný, dobře. Takže bys spíš řekla, že nějaká je třeba konkrétní věc, která tě odradí od tý 

koupě, jako třeba ten palmovej tuk, ale když se třeba koukáš celkově na to, tak si nevybíráš 

teda primárně podle toho? Že to není primární kritérium. 

 

To asi není no. 

 

Jasný, dobře. A máš ráda nějaký konkrétní značky něčeho? Je třeba nějaká kategorie 

produktů, kde si vybíráš třeba primárně podle značky?  

 

Hmm. No možná u elektroniky?  Notebooky h&p, to je asi oblíbený docela… 

 

Dobře. A záleží ti třeba na tom, aby v kontextu tý společenský odpovědnosti, aby ta firma, u 

který nakupuješ, tak aby měla dobrou pověst? Ať už je to ta společenská, nebo ta 

environmentální politika? Záleží ti na tom? Nebo to není kritérium? 

 

Záleží, ale na druhou stranu to zas tolik nesleduju. Jakoby že automaticky počítám s tím, že 

když je ta společnost taková velká, známá, tak že zároveň už mají nějak zabudovanou tu 

odpovědnost.  

 

Takže si myslíš že jakoby ty velký značky asi spíš si na tohle dávaj pozor a nemaj nějaký 

třeba nekalý praktiky?  

 

Jo. No, snad ne. 

 

Dobře. A kdybys právě zjistila, že třeba nějaká značka, kterou kupuješ, tak že právě má 

nějaký takovýhle praktiky, že třeba není vůbec ekologická nebo- 

 

Jo, kdybych třeba si přečetla v novinách, že třeba… o nějakým skandálu, tak bych přešla 

k jiný značce. 

 

Že bys přešla, jo? A udělala jsi to už někdy?  

 

Ne. 

 

A zajímá tě třeba jakoby původ toho zboží, který si kupuješ?  

 



 

Jo, určitě. Třeba u těch potravin nebo tak. Nebo třeba u tý čokolády jsou takový ty certifikáty, 

že to nedělaly děti nebo něco takovýho. 

 

Aha aha, takže tohle tě zajímá, to zkoumáš… 

 

Jo. 

 

Dobře. No to už jsme víceméně jako zodpověděly, jestli by ti vadil, nějakej skandál tý 

společnosti… Takže to by ti vadilo. 

 

To by mi asi vadilo. 

 

A byla bys třeba ochotná kvůli tomu nějakou tu značku třeba bojkotovat úplně?  

 

Noo… Já nevím… Jak byla ta aféra s tím Diesel Gate, s tím Volkswagenem, jak klamali ty 

zákazníky. Tak třeba jsem si řekla, že až si jednou budu kupovat auto, tak že třeba 

Volkswagen ne, nebo něco takovýho. 

 

Dobře, takže tohle teda vnímáš prostě nějakým způsobem. 

 

Jo, to určitě. 

 

  



 

Příloha č. 4: Transkripce rozhovoru z 8. 7. 2020 

Respondent: Tomáš 

 

Takže první otázka… Já bych se tě chtěla zeptat, jestli ti vůbec něco říká pojem společenská 

odpovědnost firem?  

 

Tak to mi nic neříká. 

 

Neslyšel jsi o tom nikdy?  

 

Jakože možná se o tom zmínil Honza párkrát ale… 

 

Aha, a Honza je kdo?  

 

Spolužák. 

 

Aha, a co si teda myslíš že to je, nebo co ti to říká? 

 

Jakoby že to bude… Asi že by měly ty společnosti třeba odpovídat za to, když vyráběj nějaký 

věci, který znečišťujou prostředí, tak by za to měly zodpovídat. 

 

Jojo, přesně tak. A říká ti něco pojem udržitelnost? 

 

Udržitelnost? Není to něco jako se zdrojema? Aby nepoužívali ty… neobnovitelný zdroje 

zbytečně, když můžou obnovitelný používat. 

 

Hele jo, víceméně je to taky součást toho. Když se teda vrátím k tý společenský 

odpovědnosti, tak to, co jsi ty řekl, tak to je hlavně nějaká součást, co se týče ekologie a 

životního prostředí a tak. A není to jenom tohle, je to třeba i že by měly být transparentní a 

bojovat proti korupci a třeba i společenský témata, třeba práva zaměstnanců a tak, a nebo 

třeba vyjadřování se k nějakejm aktuálním společenskejm tématům. V jaký oblasti to teda 

nejvíc vnímáš? To asi teda bude to životní prostředí? 

 

No asi v tom životním prostředí. 

 

A je nějaká oblast, třeba móda nebo nějaký recyklovaný výrobky, kde to jakoby vnímáš 

třeba osobně nějak nejvíc?  

 



 

To asi moc ne, nevím. 

 

Nevíš, dobře. A co si o tom tématu osobně myslíš? Myslíš si, že je to správný, že by to měly 

ty společnosti dělat? 

 

Jako asi by měly přebírat nějakou zodpovědnost za to, že vlastně asi nejvíc budou znečišťovat 

to prostředí, nějaký továrny nebo společnosti. Ale zase si myslim, že když jako ty lidi to 

používaj, ty jejich produkty, tak je ta zodpovědnost i jejich. Že vlastně pořád to jde na odbyt, 

to, co vyráběj. 

 

Jasně. A co si myslíš, že pro ty společnosti je právě takovej hlavní motiv, proč to dělají? 

Nějaký ty společensky odpovědný kampaně, nebo že se prezentujou odpovědně…? 

 

No asi… Určitě tam bude něco jako reklama, aby ty lidi prostě zaujmuli, že jsou jakoby 

ekologický, že se snaží pomoct tý planetě. Ale je taky asi zase velká část z toho, že prostě 

nechtěj znečišťovat to prostředí, když už se počítá, že třeba zásoby ropy budou jen na pár 

desítek let a tak… 

 

Dobře. Takže si myslíš, že pro to mají motivy různý víceméně…? 

 

Jo jo.  

 

A přijde ti to teda, když nějaká společnost se takhle prezentuje, přijde ti to jakoby 

důvěryhodný? A upřímný? 

 

No, záleží na tom, jak který společnosti… Třebas když to dělaj nějaký velký společnosti a 

třebas opravdu tu kampaň hodně propagujou, tak asi to bude důvěryhodný… 

 

Takže spíš ty velký ti přijdou důvěryhodný?  

 

Jo. Ale třebas nějaký menší, který to jenom zmíněj, ale nejsou o tom žádný důkazy tak… 

 

Jo, takže je pro tebe důležitý, aby za tím bylo vidět, že to vážně dodržujou? 

 

Jo. 

 

A myslíš si, že to třeba firmy teda dělaj, aby třeba zakryly nějakou svojí negativní činnost?  

 



 

Tak to si nemyslim teda.  

 

Dobře. Já ti teď tady ukážu seznam… jakoby určitý složky tý společenský odpovědnosti, a 

jestli bys mi moh třeba vybrat, který ti přijdou osobně nejdůležitější. 

 

Tak tohle asi bude pro mě důlěžitý (vybírá 1). Tohle by taky mělo být důležitý… (vybírá 4)  

 

Jo, takže ta pravdivá komunikace se zákazníkama a férový chování k zaměstnancům… 

Ještě něco, nebo takhle… 

 

No ještě tohle je celkem důležitý (vybírá 5) 

 

To životní prostředí jo? 

 

Jo, protože ho hodně znečišťujeme.  

 

Dobře tak jo. A když jsme takhle zmínili nějaký ty celospolečenský témata, jako je ekologie, 

ale i třeba nějaký ty sociální, co se týče třeba podpory rovnosti mužů a žen na pracovišti 

nebo te aktuální téma třeba Black lives matter… Myslíš si, ty osobně, že by se firmy nebo 

značky k tomu vůbec měly vyjadřovat a měly k tomu zaujímat postoj?  

 

Takže… Já si upřímně myslim, že maximálně by se k tomu měla nějak vyjadřovat, pokud v tý 

firmě dochází třebas k tý nerovnosti a snaží se to změnit. Například když bylo Riot Games… 

Že tam vlastně hodně byli sexistický ty mužský zaměstnanci vůči ženám a právě si na to i pak 

stěžovali a snažili se to pak právě nějak změnit teďkonc, že vyhazovali i ty zaměstnance… 

Takže tam si myslím, že by se měli nějak angažovat v tý činnosti. Ale myslím si, že prostě 

když se nějaká společnost… si dá teď na logo LGBT vlajku, jenom proto, aby dokázala, že je 

podporuje, tak je to spíš marketingovej tah, aby si ty lidi řekli, že jsou prostě tolerantní a že 

podporujou tuhle ligu. 

 

Jo, dobře dobře. Přesuneme se teda do druhý části. Když ty si vybíráš nějakej produkt, třeba 

oblečení, nebo elektroniku, nebo jídlo, cokoli… Podle čeho primárně si vybíráš?  

 

No, tak asi budu vybírat podle kvality… Asi i tam bude hrát roli značka, protože by to jako 

měla být garance kvality… Sice ne vždycky to tak je… 

 

Takže si myslíš, že nějaká známá značka je částečně záruka kvality?  

 

Jako mělo by to… Když je to nějaká známá značka, tak by to mělo znamenat, že to oblečení 

nebude úplně nekvalitní, takhle jsem to myslel.  



 

Dobře… 

 

A asi i podle ceny bych řekl. 

 

Jasný. No hele mám tady ještě další výběr… Něco z toho už jsi zmínil, tak jestli ještě něco 

z toho ti přijde při tom výběru důležitý, tak jestli bys mohl vybrat… 

 

Jo, takže… Tohle (vybírá H), asi ta cena, kvalita… (vybírá A, B) Tak asi ještě ta firemní 

tradice… (vybírá C) No a to je asi všechno… 

 

Asi všechno? Dobře. Takže vlastně z toho co jsi vybral… Tak já bych se tě chtěla zeptat, 

jestli ti při tom výběru vlastně záleží, aby teda ta značka, kterou ty si kupuješ měla dobrou 

pověst, co se právě týče tý společenský odpovědnosti…?  

 

To zas moc jako neberu v potaz no… 

 

Dobře. A vyměnil by třeba nějakou značku, kterou kupuješ, za jinou, která třeba je 

odpovědnější nebo tu dobrou pověst má? Nebo to vůbec nehraje roli?  

 

No… Záleží na tom, kdyby ta značka byla jakoby stejně kvalitní jako ta jiná, tak asi jo. 

 

Jasný. Takže prostě primárně je ta kvalita a teoreticky až potom tohle? 

 

Jo. 

 

Jasně. A zajímá tě třeba původ zboží, který si kupuješ? Třeba kdo, jak a kde ho vyrobil?  

 

No, to moc ne. Ale jakože občas si o tom něco přečtu. Třeba jak jsou na oblečení nějaký 

visačky, kde to je kde to bylo vyrobený a tak. 

 

Dobře. A má to pak teoreticky nějakej vliv na to, jestli si to koupíš, nebo ne? 

 

Asi ne, protože se na to koukám spíš až potom, co si to koupím, takže… 

 

Dobře, jasný. A vadilo by ti, teoreticky, nějakej velkej skandál, kdyby ta společnost měla? Že 

je třeba nezodpovědná nebo má třeba nějaký nekalý obchodní praktiky… Po tom, co by se 

vyloženě na nějakou konkrétní společnost provalilo? 

 



 

No, asi bych… Asi ne že bych přímo přestal kupovat jejich produkty, ale spíš bych se snažil 

najít něco lepšího no, nebo něco jinýho…  

 

Jasně, takže ne úplně automaticky, ale kdyby byla možnost, tak bys změnil?  

 

Jo jo. 

 

A byl bys třeba ochotnej kvůli nějakými takovýmu skandálu tu značku přímo bojkotovat?  

 

To asi ne.  

 

  



 

Příloha č. 5: Transkripce rozhovoru z 8. 7. 2020 

Respondent: Lucie 

 

 

Tak úplně jako první bych se tě chtěla zeptat, jestli ti vůbec něco říká pojem společenská 

odpovědnost firem?  

 

Moc ne.  

 

Vůbec nic ti to neřekne, nespojíš si to s něčím?  

 

Nevím. 

 

A kdybych ti řekla třeba pojem udržitelnost?  

 

Jako životního prostředí?  

 

No, tak nějak… Jako spojíš si to teda s tím životním prostředím? 

 

Asi jo. 

 

Dobře, tak jenom abych tě uvedla do tématu, tak ta společenská odpovědnost je nějakej 

dobrovolnej závazek společností, firem chovat se nějak zodpovědně, ať už teda k tomu 

životnímu prostředí, pak třeba co se týče nějakých společenských témat, jako rovnost mužů 

a žen, práva zaměstnanců a tak, a pak třeba transparentnost, boj proti korupci a tak dále. 

Když bych se tě teda zeptala, v jaký oblasti to nejvíc vnímáš, tak asi… 

 

Asi je to teda to životní prostředí a jinak když tak teda nějaký podpory nějakých těch hnutí a 

tak…  

 

A vnímáš třeba tady tu odpovědnost v nějakým konkrétním tématu, jako třeba je móda nebo 

nějaký recyklovaný výrobky nebo… 

 

Jako vím o pár firmách, který se nějak chlubí tím, že něco recyklují nebo tak, ale… 

 

A napadne tě třeba nějaká konkrétní?  

 



 

Teď asi ne, spíš nějaký maličký nebo tak…  

 

A co si o tom tématu třeba obecně myslíš? Myslíš si, že je to správný, že by to měly ty firmy 

dělat?  

 

Asi jo… Bude to dobrý, protože pak bude míň těch odpadků, takže je to dobrý v rámci toho…  

 

A co si myslíš že je hlavní motiv takový činnosti?  

 

No asi zvýšit prodej… Že jako si spojí ty lidi vlastně že pomáhají tý dobrý věci, tak si to víc 

kupujou… 

 

Jo. Takže si myslíš, že je to primárně pro to, aby se vylepšily image?  

 

Jo. 

 

Takže třeba nějaký přesvědčení třeba vlastníků tý firmy, to si myslíš že není úplně- 

 

No jako asi trochu jo, ale zároveň tady to je taky velký… 

 

A přijde ti to teda důvěryhodný, když firma takovýhle praktiky dělá?  

 

Nevím jak u velkých firem, ale u těch menších si myslím, že to bude dobrý… Ale u těch 

větších to bude spíš pro to, aby se víc prodávaly. 

 

Jo. Takže si myslíš, že ty malý firmy třeba to mají z toho přesvědčení a ty velký kvůli tomu 

prodeji? 

 

Myslím že jo.  

 

A myslíš si, že to třeba firmy využívají nějakým způsobem, aby třeba zakryly nějakou svojí 

negativní činnost?  

 

Je to dost možný… Že jakoby třeba dělají něco, čím škodí tomu prostředí, tak naopak 

vyzdvihují tohle, že recyklují třeba. 

 



 

Já ti teď tady ukážu seznam nějakých oblastí tý společenský odpovědnost, a kdybys mi 

mohla vybrat, který ta oblast je pro tebe třeba nejdůležitější, nebo jí vnímáš jako 

nejzásadnější… 

 

Asi tohle… (vybrala 1). 

 

Aha, férový chování k zaměstnancům… 

 

Tohle bych řekla (vybrala 2) 

 

Boj proti korupci, dobře… 

 

A tohle, takhle asi (vybrala 4) 

 

Ta pravdivá komunikace se zákazníky… Jasně, takže i přesto, že ti přijde, že ta ochrana 

životního prostředí je taková nejrozšířenější, tak tobě osobně nepřijde zas tak důležitá…? 

 

Zas tolik ne jako ten zbytek. 

 

Dobře. No, a ještě když jsme mluvily o nějakejch těch celospolečenskejch tématech, jako 

třeba nějaký ty ekologický témata, nebo třeba rovnoprávnost mužů a žen nebo třeba teď 

aktuální Black lives matter… Myslíš si, že by se vůbec firmy k tomu měly vyjadřovat, 

zaujímat nějakej postoj?  

 

To nemám nejmenší tušení… Já si myslím, že to že třeba firma Adidas řekne, že podporuje 

rovnost žen a mužů takhle veřejně, že je to asi jedno. Že záleží spíš na tom, že fakt počítají 

s tím nějak a budou víc přijímat ty muže, anebo nechají tam tu rovnoprávnost a vyberou toho 

lepšího… Ale jinak si myslím, že nějak otevřeně že řeknou „podporujeme to“, ale nedají 

žádnej důkaz, tak je asi k ničemu… 

 

Jo, takže si myslíš takový to, že se prostě vždycky připojí k nějakýmu tématu, co tak zrovna 

frčí… 

 

Přesně tak. 

 

…a neprojevuje se to nějak uvnitř. 

 

Dokud se to neprojevuje nějak uvnitř, tak je to podle mě úplně zbytečný. 

 



 

Dobře, tak přejdeme teda do druhý části teda… Obecně, podle čeho ty si vybíráš, když 

nakupuješ, ať už je to oblečení, elektronika, potraviny… 

 

Asi vzhled a cena. Nevím, na značku zase tolik nekoukám… 

 

Dobře, takže značka jako taková není tak důležitá, koukáš prostě- 

 

A na kvalitu asi taky. 

 

Jasný… Já ti tady ještě ukážu další lístečky, a jestli bys teda mohla vybrat… Je tam už to, 

co jsi třeba zmínila, ta kvalita a ta cena… Tak jestli ještě něco… 

 

Asi i to chování k zákazníkům je důležitý (vybrala A, B, H) 

 

Jasný, takže takhle… Ještě něco?  

 

Asi ne. 

 

Dobře, takže tohle jsou nějaký nejdůležitější kritéria při výběru… 

 

Jo. 

 

Chtěla jsem se teda zeptat, jestli máš ráda nějakou konkrétní značku něčeho, ale ty jsi 

říkala, že na ty značky moc nekoukáš, takže celkově…? 

 

Je mi to asi jedno úplně… 

 

Dobře. A když už teda si vybereš nějakej ten produkt, tak záleží ti na tom, aby ta značka, 

nebo ta firma co ho vyrábí, aby měla dobrou pověst jako společensky odpovědná?  

 

Vůbec, asi ne… 

 

Vůbec nezáleží? Dobře. Takže kdybys třeba zjistila, že nějaká značka, kterou kupuješ, tak že 

je tu nějaká alternativa, značka která je třeba odpovědnější… Myslíš že bys třeba vyměnila 

tu značku?  

 

Asi ne. 



 

Jasně. Takže to pro tebe teda vůbec nehraje roli, nekoukáš na to… 

 

Ne.  

 

A zajímá tě třeba původ zboží, který si kupuješ?  

 

No asi podle toho, jak u čeho…  

 

A u čeho třeba? 

 

Že třeba u těch telefonů je to asi důležitější než třeba u jídla, jako kde se třeba pěstují jablka, 

nebo tak… To je mi celkem jedno.  

 

To je ti jedno, jo? A u tý elektroniky ti na tom třeba záleží, jo?  

 

No, myslím si, že u tý elektroniky je to důležitější… 

 

A kvůli čemu?  

 

Kvůli nějakejm osobním údajům a tak…  

 

Jo takhle, aha. Takže si prostě vybíráš třeba u elektroniky, nějakou bys třeba nekoupila 

kvůli nějaký ochraně osobních údajů… 

 

Jako asi zase to není tak podstatný jako ta kvalita a cena, ale nějakej vedlejší vliv to asi taky 

bude mít… 

 

Jasně. Vadil by ti třeba nějakej skandál, že má třeba nějaká značka nějaký nekalý obchodní 

praktiky, nebo že hodně třeba znečišťuje přírodu… Vadilo by ti to?  

 

Tak znečišťování přírody asi tolik ne jako třeba teď byl Huawei s těma datama těch uživatelů, 

tak to si myslím, že hraje roli… Takže, ne že bych to úplně odmítala ten Huawei, ale je to 

velká role zrovna 

 

Dobře. A byla bys teda kvůli nějakýmu tomu skandálu ochotná nějakou značku úplně 

bojkotovat? Nebo to taky záleží…?  

 



 

To úplně nevím, asi by záleželo, jak moc velkej skandál by to byl a čeho by se týkal, ale je 

možný že jo. 

 

Jo. A dokážeš si třeba představit něco v posledních letech konkrétního…? 

 

Tak to nevím… 

 

Nevíš? A čeho by se tak jakoby ten skandál… Co za typ skandálu by ti nejvíc vadilo? 

 

Asi nerespektování soukromí… Že by jako sdíleli ty data a tak různě, to by mi vadilo nejvíc.  

  



 

Příloha č. 6: Transkripce rozhovoru z 9. 7. 2020 

Respondent: Martin 

 

Takže úplně jako první bych se tě chtěla zeptat, jestli ti vůbec něco říká pojem společenská 

odpovědnost firem?  

 

Pravděpodobně ano… Že mají bejt prostě třeba reklamy nějakým způsobem vhodný, nemají 

pohoršovat lidi nebo nemají třeba bejt lživý, nebo tak nějak… 

 

Jo, no vlastně to tam částečně taky spadá, ale je to mnohem širší pojem. A říká ti něco 

udržitelnost? 

 

No, asi jako že je nějakej produkt, a ten… A udržitelnost je, že se prodává třeba rok, nebo 

záleží asi jak dlouho se to vydrží prodávat, nebo tak. 

 

Jasně. No, hele abych tě teda vůbec uvedla do tématu, tak vlastně ta společenská 

odpovědnost je nějakej dobrovolnej závazek těch firem se chovat zodpovědně a je tam víc 

oblastí. Jedna z nich je environmentální, že se snaží o nějakej udržitelnej rozvoj a aby 

nezatěžovaly životní prostředí. Pak i sociální, třeba práva zaměstnanců, nebo že se 

vyjadřujou k nějakejm aktuálním společenskejm tématům. Určitě do toho spadá i ta 

reklama, jako nějaká upřímná komunikace, ale je to nějakej závazek spíš nad rámec 

zákona. A když bych se tě teda takhle zeptala na to, tak v jaký oblasti to vnímáš víc? Třeba 

udržitelná móda nebo recyklovaný výrobky?  

 

No, třeba v McDonaldu papírový brčka… Nebo třeba i co jsem slyšel od lidí jak různě 

pracujou, tak jak se k nim naopak chovaj třeba jejich manažeři. Že někdy jsou přijemný, 

někdy ne až tak moc příjemný… Jsou taky různý problémy uvnitř těch firem, jako takhle 

zevnitř z těch korporátů, to mi jako něco říká… No a jinak třeba, jak byly různý ty letáky 

v Lidlu, s tou tématikou, tak to taky byla taková kauza… 

 

A jaký přesně letáky myslíš?  

 

Jako jak byl černošský občan v letáku.  

 

Aha, jasně.  

 

No, tak to.  

 

Jasný. A co si o tom tématu, o tý společenský odpovědnosti, obecně myslíš? Myslíš, že je to 

správný, že by to ty firmy měly dělat?  



 

 

Určitě by to měly dělat. Já si myslím vlastně, že když to ty firmy dělat nebudou, tak i když to 

třeba nebude vidět na ten první pohled, tak ono se to o tý firmě časem bude vědět, a pak 

vlastně bude i ztrácet zákazníky, takže je to vlastně pro jejich vlastní dobro, aby byly takhle 

společensky odpovědný. 

 

A co si myslíš že je teda pro ty firmy takovej hlavní motiv, že to dělají? 

 

Hmm, asi… Jako člověk by možná i chtěl věřit, že chtěj bejt společensky odpovědný a hodný, 

ale prostě je to asi pro jejich vlastní profit… Že když to nebudou dělat, tak budou mít víc 

problémů než užitku. 

 

Jo, jasně. Takže si myslíš že je to hlavně o tom, aby měly dobrou image? 

 

Ano. 

 

A když se na to teda takhle podíváš, přijde ti to důvěryhodný? 

 

No, to asi záleží jak u kterejch… Jak u kterýho konkrétního příkladu. V nějakejch případech 

jo, když prostě ta firma nedělá nějaký prostě kauzy a je třeba taková dlouhodobě čistá, tak 

potom asi jo. Ale jsou prostě firmy, co se takhle třeba i snažej vypadat hrozně dobře, a potom 

třeba vyplyne na povrch nějaká kauza. Jako třeba ve Volkswagenu, jak dělali špatný motory.  

 

Jo… Takže napadá tě třeba nějakej konkrétní příklad nějaký firmy, co si myslíš, že to dělá 

dobře? 

 

Hmm… Teď zrovna asi ani ne.  

 

Takže tě spíš napadne nějakej ten negativní příklad…?  

 

No, spíš ano no. 

 

Jasně. Myslíš si, že to třeba můžou firmy i využívat, aby zakryly nějakou svojí negativní 

činnost?  

 

Určitě. Je to vždycky dobrý, když se udělá nějaká bota, tak jí potom nahradit, snažit se jí 

nějak jako zakamuflovat, že „a to se stává, ale my jsme dobrý“… 

 



 

Jasně. Já ti teď ukážu, mám tady seznam složek nebo oblastí tý společenský odpovědnosti… 

A jestli bys mi mohl vybrat, co třeba ty osobně vnímáš jako nejdůležitější? 

 

Hmm… Řekl bych, že asi úplně nejdůležitější bude pravdivá komunikace se zákazníky 

(vybírá 4). Potom asi férové chování k těm samotným zaměstnancům té firmy… (vybírá 1) 

Asi potom ochrana životního prostředí… (vybírá 5) A potom… to už je pak nějak všechno 

jako víceméně jejich chyba… Jako korupce je špatná, ale hlavně pro ně, takže to je jakoby 

nejmíň důležitý… Zapojování se do řešení současných společenských témat… To může bejt i 

prospěšný i neprospěšný, ale asi… Asi takhle jako čtvrtý (vybírá 6) 

 

Vlastně další otázka… Tys už to tak nějak načal, právě s těma společenskejma tématama 

aktuálníma… Myslíš si, že by vůbec nějaká značka nebo firma se měla vyjadřovat 

k nějakejm aktuálním tématům? 

 

Hmm… Jako… To prostě záleží. Třeba nějakým způsobem to může vlastně prospět jak tý 

firmě, tak i těm… i třeba veřejnosti. Ale často je to teda jako důležitý z pozice tý firmy, udělat 

to nějak… Jako když už to chtějí udělat, tak nějak šikovně. Jako ve svý podstatě to ani není 

tak důležitý. Třeba když má člověk Coca-Colu, tak je mu to asi úplně jedno… Prostě on si 

chce dát Coca-Colu, je mu jedno, jestli propaguje prostě nějaký LGBT lidi, nebo nějaký jiný 

problémy… 

 

Takže myslíš si prostě, že to má ta firma dělat, nemá to dělat…? Nebo respektive, neber to 

z jejich pohledu, ale z pohledu svýho… Je to pro tebe třeba důležitý, aby se –   

 

Ne, není to pro mě důležitý. Spíš je to třeba otravný, když člověk prostě jde do obchodu a tam 

vidí ty jejich různý propagandy… 

 

Takže ti to nepřijde třeba upřímný od těch společností? 

 

Ne, prostě jenom využití situace. Ani prospěšný to třeba není…  

 

Dobře. Přesuneme se teda do druhý části… Když ty nakupuješ, obecně, tak podle čeho si 

vybíráš? Ať už je to oblečení, jídlo, elektronika…?  

 

Asi, jednak aby ta značka měla nějaký jméno, aby to nebyla prostě nějaká náhodná firma 

nebo společnost… Protože když má ta firma nějaký jméno, tak už to znamená, že to nějakým 

způsobem bude kvalitní, že to třeba nebude úplnej šunt ten výrobek… No a potom celkově asi 

třeba cena. Pak nějak potom třeba dostupnost – u tý elektroniky – nějakejch náhradních 

komponentů, opravy, servis, takovýhleto. U jídla třeba… U jídla hodně cena.  

 

Jasně. Takže to hodně záleží taky na tom, co je to za kategorii podle čeho se primárně 

rozhoduješ… 



 

Ano, ano.  

 

Jasně. Kdybych ti tady ukázala teda ještě další seznam, nějaký atributy těch produktů… 

Tak ty už jsi teda něco z toho sám řekl… Tak jestli bys mohl třeba vybrat, jestli ještě na 

něco z toho se zaměřuješ… Ty už jsi vlastně zmínil tu kvalitu, tu cenu… 

 

Jo, kvalita, cena… (vybírá A, B). Hodně se mi líbí, když má ta firma dlouholetou tradici, třeba 

když má ta firma tradici delší jak sto let, tak je to takový hezký, takže to se mi taky líbí, to rád 

podporuju… (vybírá F) A většinou teda když si člověk kupuje jako výrobek, tak většinou 

nevidí to chování k zaměstnancům, takže tím se tolik neřídím, protože nemám nějakou šanci, 

jak to zjistit. Ten věrnostní program pro zákazníky je důležitý, ale asi jenom v nějakých 

kategoriích… Odpovědnosti k životnímu prostředí si taky asi člověk, když jde do 

supermarketu úplně nemá šanci moc všimnout. Tam je většinou úplně všechno zabalený 

v papírovejch… teda plastovejch sáčcích, takže toho si člověk asi taky nemá šanci moc na 

první pohled všimnout… Leda že by si dělal nějaký výzkumy… Tak asi ještě potom jak je to 

populární v médiích, že člověk o tý firmě jakoby ví, ale… (vybírá I) 

 

Jako nemusíš vybrat všechno, záleží, co ti přijde důležitý… 

 

Tohohle si teda asi taky nevšímám moc, komunikace směrem ven a charitativní projekty. 

 

Jasně, dobře. Ty jsi teda říkal, že u něčeho se rozhoduješ docela podle značky… Máš teda u 

některejch kategorií rád nějaký konkrétní značky?  

 

Hmm. Třeba u nápojů, u těch sodovek, tak to mám nejradši Coca-Colu, právě i pro to, že je 

taková dlouholetá… sice ta receptura se mění, ale jako i ten design těch flašek je třeba pořád 

podobnej… Nebo u elektroniky Apple, protože má tak jakoby pokrokovější tu technologii… 

 

Jo. A záleží ti na tom, když si teda vybíráš, aby ta značka, kterou kupuješ měla dobrou 

pověst?  

 

Ano. Asi, nechci si prostě kupovat něco od nějaký firmy, co má prostě nějakou pověst… že 

prostě buďto je to špatný nebo ta firma je špatná celkově a tak… 

 

A když nemyslíme jenom co se třeba týče těch samotnejch produktů, ale co se týče právě 

nějaký tý společenský odpovědnosti, jestli je třeba ekologická, nebo… 

 

To asi taky spíš… Jako jo, prostě když je ta firma tak nějak špatná celkově, tak se mi jí 

podporovat nechce. 

 



 

A vyměnil bys třeba značku, kterou kupuješ, za nějakou jinou, která je třeba odpovědnější? 

Nebo má takovou pověst?  

 

Hmm. To bych asi musel zvážit. To by záleželo, jak moc mi třeba sedí samotný ty výrobky tý 

značky, jak moc mi to vyhovuje a jak by mi moc vyhovovala ta jiná značka… Když by nebyla 

asi vyloženě špatná, jenom by třeba ta druhá firma byla ekologičtější nebo otevřenější, tak by 

asi záleželo, jak moc mi prostě vyhovuje ten výrobek… 

 

Jasně, takže samozřejmě primárně ten produkt… A zajímá tě třeba původ zboží, který si 

kupuješ?  

 

Ano. Většinou se vždycky dívám odkud to je, jako u ovoce z jaký je země nebo tak… Jako u 

triček je stejně všechno z Bangladéše nebo Vietnamu, tak to si člověk nevybere… Ale jo, asi 

celkově jo, když prostě je nějaká šance koupit něco, co má lepší původ než něco jinýho, tak 

asi jo.  

 

Takže to na tebe má vliv i při tom výběru?  

 

Ano, ano. 

 

A vadil by ti třeba nějakej velkej skandál nějaký značky, že je třeba nezodpovědná nebo má 

nějaký nekalý praktiky?  

 

Hmm. Záleželo by asi i jak velkej by to byl skandál, jestli by to byl třeba skandál vyloženě 

nějakýho spolku uvnitř tý firmy, pár lidí, že prostě zbytek tý firmy to nevěděl… Anebo prostě 

jestli je celá ta firma tak nějak prohnilá. 

 

A pokud by ses o nějakým takovým velkým skandálu dozvěděl, třeba jak jsi zmínil ten 

Volkswagen, byl bys třeba ochotnej kvůli tomu nějakou značku úplně bojkotovat?  

 

Asi jo, ale asi ne dlouhodobě… Jako ze začátku jo, u auta třeba i několik let, ale časem třeba, 

když by se na to tak nějak už pozapomnělo a nebyl by nějakej další skandál, tak už pak ne… 

Když už bych si třeba vybíral další auto. 

 

Jasně, a udělal už jsi to třeba někdy?  

 

Hmm, myslím že ne, protože jsem nenašel… že nebyl takovej skandál u firmy, co by se mě 

nějakým způsobem nějak výrazně týkala. Nebo jsem se o něm nedozvěděl…  



 

Příloha č. 7: Transkripce rozhovoru z 9. 7. 2020 

Respondent: Klára 

 

Takže úplně jako první bych se tě chtěla zeptat, jestli ti vůbec něco říká pojem společenská 

odpovědnost firem?  

 

Ano.  

 

A můžeš to nějak rozvést? Co si pod tím představíš?  

 

Jo… Tak pro mě je to něco jako když ta firma se snaží prostě do toho oboru, ve kterým 

podniká nebo kterým se zabývá, nějak zahrnout i různý ekologický nebo třeba právě sociální 

jakoby problémy a nějak se jim věnovat. Asi nějak takhle stručně… 

 

Jo, jako víceméně je to ono. A pojem udržitelnost, vnímáš to taky takhle nějak?  

 

Jo, řekla bych, že to do toho spadá.  

 

Dobře. A takhle když jsi teda mluvila o tý společenský odpovědnosti, tak v jaký oblasti to 

jakoby nejvíc vnímáš? Je nějaká… třeba ať se to týče nějaký udržitelný módy nebo 

recyklovaných výrobků…? Je něco, kde ty osobně to vnímáš nejvíc?  

 

Já teda, abych se přiznala, tak u těch firem to jako neřeším, jako že by pro mě to bylo úplně 

zásadní v rozhodování, prostě jestli zrovna zvolím tuhle firmu nebo tady tu na základě toho, 

jak ona se k tomuhle staví. Ale myslím si, že v poslední době je to hodně velkej trend přesně 

u těch dvou, co jsi zmínila. Přesně u tý módy, že se hodně snaží tohle teď propagovat, nebo je 

to hodně vidět v posledních letech. A i u tý recyklace, u těch plastů hodně tady ty věci, tak to 

si myslím že jo… Ale já osobně jsem zaznamenala spíš kampaně, co se tohohle vůbec 

netýkaly. Ale to spíš na to konto, že to byla nějaká kampaň, co mě přišla zajímavá… 

 

A vzpomeneš si na nějakou třeba konkrétní?  

 

Pamatuju si, že třeba Škodovka dělala že… vlastně, už nevím, jak přesně to bylo, ale že za 

každý nějaký prodaný auto vysadili jeden strom. No, a tak to bylo takový, že vlastně to byla 

česká firma, velká, známá, a myslím si, že kolem toho udělali hodně jakože… hodně si to 

zpropagovali, takže se o tom hodně mluvilo. Ale už je to starý… 

 

Jasně jasně. A co si o tom tématu jako obecně myslíš? Myslíš si, že je to správný, že by to 

měly ty společnosti dělat?  



 

Jo, myslím si, že jo. Že je to určitě pro ně plus a jakoby i pro celou společnost je to určitě 

plus, že čím víc by bylo takových firem, tak tím by to samozřejmě bylo lepší, že jo…  

 

Jasný. A co si teda myslíš, že je hlavní motiv k takový činnosti těch firem?  

 

Hmm… No myslím si že hlavně vykoupit se (směje se). Ne to ne, ale že mají ten pocit, že jim 

to ty plusový body přidá už teďka v týhle době. Že prostě se tím odliší a je spousta už 

zákazníků, pro který je to třeba jedno z hlavních těch kritérií, co si vybrat… Takže to si 

myslím že by mohl být důvod. 

 

Takže si myslíš že je to hlavně proto, aby si zlepšili nějak image?  

 

Jo, jo. Určitě si nemyslím že to dělají, jakože jenom nezištně a jenom protože chtějí zachránit 

planetu a nic z toho nemít. Tak tomu něveřim.  

 

Takže přijde ti to teda důvěryhodný a upřímný, nebo…?  

 

Ty jo, to asi záleží jakoby firma od firmy, myslím že hrozně záleží, jak moc to celý zapadá do 

nějaký tý filosofie tý firmy a prostě celkově to musí s nima sedět, nebo souznít… Ale pokud 

to tam zapadá tak myslím, že jo. Jako nemám s tím žádnej problém že to k tomu využívaj. 

Přijde mi to ok.  

 

A jakoby u jakýho typu firmy ti to spíš přijde důvěryhodný, nebo rozlišuješ to nějak? Třeba 

jako velká společnost, malá… 

 

Jo. Noo, tak třeba u tý Škodovky mi to nepřišlo třeba úplně důvěryhodný, že je to prostě něco 

takovýho… Nebo prostě mi to k tomu úplně nesedělo, k tomu automobilovýmu průmyslu. 

Nevím no, jako určitě to bylo super, že se snažili něco takovýho udělat, ale prostě nepřišlo mi 

to takový… Je to přesně jak říkáš velká firma, a taková oblast, kde by to člověk nečekal. 

Takže tam mi to přišlo spíš takový jako na zviditelnění se. A vůbec nevím, jestli oni nějak to 

pak dál rozvíjeli, jakože možná že jo, ale dál už jsem se o to právě nějak ani nezajímala… 

 

Takže jakoby… 

 

Asi jako spíš u tý menší firmy by mi to přišlo… Jako těžko říct, tak třeba TOM’Sky, tak žejo, 

to už je velká firma, a třeba u nich mi to přijde uvěřitelný, už to prostě dělají řadu let různý 

takovýhle věci…  

 

Takže bys spíš řekla, že je to i tím, jestli to nějak souvisí- 

 



 

-s tou činností, jojo. S tou oblastí jejich podnikání víceméně. 

 

Jasně. A myslíš si, že to třeba nějaký firmy využívají, aby zakryly nějakou svojí negativní 

činnost?  

 

Jakože o žádný asi nevím, nebo o žádným konkrétním případu, ale věřila bych tomu, že jo… 

 

Jo, dobře. Já ti tady teďkon ukážu takovej seznam různejch oblastí ty společenský 

odpovědnosti, a kdybys mi mohla vybrat, co třeba pro tebe osobně je nejdůležitější… 

 

Jakože když to oni dělají, nebo jako…? 

 

Noo, prostě co ty vnímáš jako tu nejdůležitější oblast, že by se o to měly firmy snažit… 

 

Hmm.  

 

Klidně můžeš vybrat i víc… 

 

Mám to nějak jako seřadit? 

 

Prostě vyber, co ti přijde důležitý… nemusíš využít všechno. 

 

Jako asi mi přijde hodně důležitá ta pravdivá komunikace… (vybrala 4) Hmm. Jako tady to 

mi přijde, že je tak jako hodně podobný, nebo že v současný době ty společenský témata 

nějak i souzní hodně s tou ochranou životního prostředí, jako i s tou ekologií (vybrala 5 a 6) 

 

Jasně, určitě. To jsou jakoby jednak ty environmentální a jednak je to myšleno i jako 

některý společenský problémy… 

 

Jo jo jo. Jako úplně… nevím, jako řekla bych, že tohle je pro mě důležitý, ale na druhou 

stranu, když to bude společnost, který se to vůbec netýká a bude se jako zapojovat do 

nějakýho tématu, který opravdu bude úplně jako na druhým poli toho spektra, tak mi to 

nebude připadat prostě už důvěryhodný… Ale jako určitě je to pro mě asi jako takhle 

důležitý… Asi důležitější takhle to, co je vidět navenek (4, 5, 6), než úplně tady to, co je 

jakoby vevnitř… ty zaměstnanci a tak. To úplně nevnímám jakoby. 

 

Takže ty zákazníci, to životní prostředí, a ty společenský témata?  

 



 

Jo. 

 

A já se tě teda zeptám, ty už jsi to teď teda nějak nakousla… Jestli si myslíš, že vůbec 

nějaká společnost, firma, by měla vyjadřovat postoj ke společenskejm tématům, jako 

například ta ekologie, nebo třeba rovnoprávnost, práva menšin… Jestli by se k tomu vůbec 

měly vyjadřovat?  

 

No, podle mě, pokud se to prostě týká toho, v čem oni podnikají, tak pokud se k tomu 

vyjádřej, že budou dávat nějaký veřejný prohlášení, tak to se mi úplně nelíbí… Ale pokud se 

k tomu vyjádří tak, že třeba prostě udělají nějakou svojí kampaň, ze který to bude jasný, třeba 

ten jejich postoj, tak si myslím, že je to dobře. Ale úplně nějaký takový jakože jenom že se ke 

všemu budou vyjadřovat, co se třeba jako netýká úplně toho, tak nevím… Prostě podle mě to 

musí být aspoň nějak našroubovaný na to, v čem oni podnikají, protože jinak to prostě není 

uvěřitelný. A myslím si, že by to tak ani bejt nemělo, že by se do toho neměli úplně montovat, 

když se jich to jakoby v uvozkovkách netýká… Jako jasně že se jich to týká, ale ne v tý 

oblasti tý firmy, třeba se jich to dotýká jenom v osobní rovině nebo tak.  

 

Jo, dobře. Tak se přesuneme teda k druhý části. Když ty nakupuješ – cokoli, oblečení, 

elektronika, jídlo – podle čeho si primárně vybíráš?  

 

No, to asi záleží, co to zrovna je z těchhle těch věcí. Asi prostě podle toho, co se mi líbí… 

Jako jídlo se mi nelíbí žejo, ale oblečení – oblečení třeba podle toho, co se mi líbí. 

Elektroniku spíš asi podle nějakýho poměru ceny a toho výkonu co hledám, nebo podle 

recenzí a takhle… A jídlo… no podle toho, na co mám zrovna chuť. Jakože úplně to nemám 

vyhrazený nějak tak, že bych nakupovala jenom třeba na farmářských trzích nebo takhle…  

 

Jasně. No a kdybych ti tady teda ukázala ještě seznam nějakejch atributů těch produktů… 

Tak kdybys mi mohla vybrat – něco už jsi řekla samozřejmě – ale jestli je tam ještě něco 

třeba, co na tebe má vliv při tom, když si vybíráš… 

 

Mhm. Tak tohle určitě, jak moc je to kvalitní… (vybrala A) No, asi i tohle (vybrala H), 

chování zaměstnanců k zákazníkům… Kolik toho má být, nebo je to jedno?  

 

Prostě co si myslíš, že má na tebe vliv, tak vyber, a samozřejmě to nemusí být všechno. 

 

Hmm. No, asi jako i ta cena si myslím (vybrala B). A to si myslím, že je všechno. Že úplně 

prostě… jak jsem říkala už na začátku, že to úplně neřeším v tom směru, že by to pro mě bylo 

nějaký zásadní, spíš je to taková přidaná hodnota, a pokud by třeba nějaký dvě věci od 

různých firem měly tohle nastejno, tak bych si zvolila tu třeba, která má tu odpovědnost 

k životnímu prostředí, nebo podporuje něco… No, je to prostě přidaná hodnota, pokud by 

prostě byly třeba nastejno, nebo by tam byl třeba jenom minimální rozdíl pro mě. Ale úplně to 

není tak, že bych prostě všechny ostatní ty firmy vyřadila a soustředila se jenom tady tím 

směrem… 



 

Jasně, takže primární kritéria tady ta kvalita, a pokud teoreticky máš na výběr, tak by ses 

přiklonila- 

 

K tý samozřejmě, co dělá něco navíc. Ale pokud prostě to tak není, jako že by to byly dvě 

firmy, co by to… Tak to pro mě není úplně základní kritérium výběru. 

 

Jasný, jasný… Máš ráda třeba nějakou konkrétní značku něčeho?  

 

Jakože z jaký oblasti?  

 

To je úplně jedno, jestli fakt je něco, co si vybíráš primárně na základě značky nebo že máš 

nějakou značku ráda… 

 

Ty jo, počkej, se musím zamyslet… Jako asi sportovní oblečení, tak prostě si vybírám od 

Nike. To je ale podle mě prostě taková deformace v tom našem sportu, že prostě skoro všichni 

hrozně tlačí Nike. No, ale jako i u nich se mi jakoby líbí třeba ty reklamy nebo tak co dělají. 

A myslím si, že právě jsou to takový ty s tím přesahem. Ale jak jsem řekla, nebylo to prostě 

na základě toho, že bych si prostě vybrala kvůli tomu, ale líbí se mi to k tomu… Tak to si 

myslím, že asi jestli nějakou oblíbenou značku, tak takhle… 

 

Dobře. Jasně… To už jsi mi teda jakoby řekla, já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli bys 

teoreticky byla ochotná vyměnit značku, kterou kupuješ za jinou, která je odpovědnější? 

Tak to jsi teda řekla, že teoreticky jo… 

 

Jo. Pokud by prostě splňovala nějaký ty kritéria všechny, jakože kvalita by byla stejná, tak 

určitě s tím jako problém nemám, pokud by to nebyl nějakej love brand. Ale jak jsme teda teď 

zjistily, tak asi teda žádnej love brand nemám, kromě Nike, a ty bych řekla že zrovna docela 

sociálně odpovědný jsou…  

 

A udělala jsi to už někdy, že jsi takhle změnila značku?  

 

Já přemýšlím, ale… Ale nevím, jestli u něčeho mě něco tak naštvalo, že bych třeba změnila. 

Ale nic mě asi nenapadá… Nevím fakt teď.  

 

Jasně. Zajímá tě třeba původ zboží, který si kupuješ?  

 

No… Jako já se na to asi koukám spíš jedině u jídla. Že se na to třeba koukám u ovoce. Když 

je tam prostě v tom regálu ovoce, co cestovalo přes tři čtvrtě zeměkoule, aby sem dojelo, a 

pak nějaký, který je prostě v podobný cenový hladině – ne že ty rajčata stojej třikrát tolik, než 

ty původní – tak radši zvolím nějaký, který nestrávily takovou dobu na tý cestě a nebyly 

utržený úplně zelený. Takže asi u toho jídla bych řekla, že jo… A vlastně i tam je to jakoby 



 

pro zákazníka mnohem snazší, protože tam prostě přímo na tý cedulce nebo na tý krabičce má 

ten původ napsanej. Takže jako zákazník nemusím vyvíjet nějakou speciální aktivitu, abych si 

to zjišťovala nebo tak… Takže tam bych řekla že jo, že se nad tím pozastavím, co si jako 

vybavím ze svýho denního režimu. 

 

Jasně. A když se takhle koukneš… Vadil by ti třeba skandál nějaký značky, co se týče třeba 

greenwashingu nebo nějaký nekalý obchodní praktiky…?  

 

Hmm. Jakože mám jmenovat, jestli si něco pamatuju, nebo jestli by mi to jako obecně vadilo? 

 

No jako obecně, nebo můžeš konkrétně co tě-  

 

No obecně by mi to asi vadilo, právě úplně přemýšlím, jako buď jsem prostě vážně takovej 

ignorant… jako že to prostě asi ani nevnímám… Nevybavuju si něco takovýho zásadního… 

 

Jasně. A jako obecně? 

 

Jako obecně by mi to asi vadilo… Nebo jako kdybych zjistila, že nějaká značka třeba co 

kupuju pravidelně… Tak si myslím, že by mi to vadilo, a asi záleží, jak moc by to jako bylo 

propagovaný v médiích. Kdyby to oni dokázali nějak dobře vykomunikovat a víceméně 

zamést pod koberec, tak si myslím, že bych na to dokázala zapomenout po nějaký době… Ale 

pokud by to bylo někde jako fakt rozmáznutý, tak si myslím, že… prostě bych šla pak do toho 

obchodu už s takovou negativní konotací k týhletý značce a asi bych se jakoby rozhlídla po 

nějaký jiný. Ale jako nevybavuju si, že bych to někdy takhle udělala na základě něčeho, co 

jsem se prostě doslechla, nebo někde četla, viděla… tak to si nevybavuju.  

 

A byla bys třeba ochotná kvůli tomu, kvůli nějakýmu tomu skandálu, nějakou značku úplně 

bojkotovat?  

 

Ty jo, no nevím. Jakože… To asi záleží jako jestli by to byla značka, kterých je spoustu 

dalších i na trhu… Víš, jak to myslím, jako v tý oblasti, kde je prostě hodně na výběr a můžeš 

prostě jednoduše šáhnout po něčem jiným, tak asi jo. Tam to nepřináší pro mě žádný omezení. 

Ale pokud by to byla nějaká značka, co má nějaký to výsostný postavení na tom trhu, tak asi 

jako úplně… Nevím, jako nedokážu si představit, jak moc zásadní by ta věc musela být, co 

oni dělají, abych prostě už si tam nikdy nic nekoupila. Jakože třeba všichni víme o H&Mku a 

o Zaře a tak, a stejně tam nakupujeme, takže asi tak bych to shrnula…  

  



 

Příloha č. 8: Transkripce rozhovoru z 10. 7. 2020 

Respondent: David 

 

Takže jako úplně první bych se tě chtěla zeptat, jestli ti vůbec něco říká pojem společenská 

odpovědnost firem?  

 

Asi spíš ne. 

 

Neříká ti to nic?  

 

Ne. 

 

A řekne ti něco pojem udržitelnost?  

 

Ano. 

 

A jak bys to teda popsal? Nebo co to pro tebe znamená?  

 

Tak vlastně, udržitelnost vnímám třeba v módním průmyslu, například výroba zboží, 

konkrétně teda oděvů, který jsou nějak vyrobený udržitelným způsobem, tudíž třeba z bio 

materiálů a tak. Nebo třeba že je tam zaručeno, že… že byly vyrobeny v nějakých lidských 

podmínkách, nebyla tam žádná dětská práce a tak… Tak jako v tom smyslu.  

 

Jo, víceméně jo. Jako ta společenská odpovědnost firem je o něco širší, ale je to víceméně 

fakt tohle. Jsou tam teda tři oblasti, jedna je teda ta environmentální, to je jakože to životní 

prostředí, pak je ta sociální, to je přesně nějaká ta dětská práce, nebo dodržování lidských 

práv a pak i třeba oblast ekonomická, že by měly jako dbát na nějakou transparentnost, 

potlačovat korupci a tak. A ty už jsi teda zmínil…já jsem se tě chtěla zeptat, v jaký oblasti to 

nejvíc vnímáš, tys teda sám zmínil tu módu…? 

 

Tak asi mi to tak připadá, jelikož mi přijde že je to tak nejvíc vidět všude. Že se hodně ty 

oděvní společnosti tím jako prezentují, takže to na mě tak působí.  

 

Jo, dobře. A co si o tom tématu ty osobně myslíš? Myslíš si, že je to správný? Že by to měly 

ty společnosti dělat? 

 

Tak určitě si myslím, že je to správný směr, kterým se ubírat, jelikož hlavně když se to potom 

prezentuje navenek, tak si myslím, že i jedinci potom pochopí, že by se třeba tímhle směrem 



 

měli ubírat. Ať už třeba šetřit vodou, materiálem, čímkoliv… Takže si myslím, že je to dobrá 

cesta.  

 

A co si myslíš, že je jakoby hlavní motiv těch společností k takový činnosti?  

 

Hmm. Tak myslím že minimálně je to docela dobrý PR pro ty firmy. A je otázka, jestli tam 

někomu skutečně jde o tu udržitelnost, to nevím no… Asi jako hlavně to PR navenek.  

 

Jasně, takže primárně vylepšit si nějak image…?  

 

No. 

 

Jasně. Když jsme teda u toho, tak přijdou ti ty společensky odpovědný aktivity… přijde ti to 

důvěryhodný, upřímný?  

 

Hmm. Asi většinou ano. Teď si nevybavuju úplně moc konkrétních příkladů, takže asi by se 

našly příklady, kdy třeba tomu člověk úplně nevěří, ale většinou asi ano.  

 

A když bych se tě třeba zeptala, jestli ti to tak spíš přijde u velkejch společností upřímný, 

nebo u těch menších? Vnímáš v tom nějakej rozdíl, nebo…?  

 

Tak spíš možná u těch menších společností, když už se do toho pustí, tak mi to možná přijde 

důvěryhodnější, jelikož mám subjektivně pocit, že musí možná vyvinout větší snahu… Anebo 

možná naopak, že tam možná není tolik byrokracie, která by jim v tom bránila, takže by se 

jim dalo věřit, že to skutečně dělají.  

 

Dobře. A myslíš si, že to třeba firmy využívají, aby zakryly nějakou svojí negativní činnost?  

 

Takhle jsem o tom asi nikdy nepřemýšlel… Asi spíš ne.  

 

Dobře. Já ti tady teď ukážu určitý oblasti tý společenský odpovědnosti, a jestli bys mi mohl 

vybrat, co pro tebe osobně je nejdůležitější… 

 

Jednu z těch šesti?  

 

Můžeš i víc, co ti prostě přijde důležitý. 

 



 

Tak určitě jako jednu z nejdůležitějších vnímám tu ochranu životního prostředí... (vybírá 5) 

No, pravdivá komunikace se zákazníky je určitě taky sympatická. (vybírá 4) No, to budou asi 

ty nejdůležitější. 

 

Dobře, takhle ty dvě. Tam je i jedno téma zapojování se do řešení společenských témat… 

Myslíš si, že má vůbec nějaká značka vyjadřovat svůj postoj k určitejm společenskejm 

tématům? Ať už je to třeba nějaká ta ekologie, nebo rovnoprávnost mužů a žen, nebo práva 

menšin…? 

 

Tak myslím, že ano. Že vlastně ve výsledku, když se to udělá dobře a když jsou to témata, 

který je potřeba řešit, tak si myslím, že to přesně zase dělá navenek propagaci tomu tématu a 

dostane se to víc do povědomí těch lidí tím způsobem. Takže si myslím, že asi proč ne… 

 

Jasně, takže za tebe je to jako dobrý, v pořádku…?  

 

V pořádku. 

 

Dobře. A napadne tě nějakej konkrétní případ něčeho teď z poslední doby aktuálně…?  

 

Teď zrovna jak jsme se o tom bavili, tak jsem si vzpomněl… Nedávno jsem viděl reklamu na 

Mixit, vlastně firma, která dělá mixovaný müsli a další takovýhle věci… A měli na 

Facebooku reklamu, když byl den otců, tak tam vlastně na to využili instagramovej profil 

myslím, jmenuje se to Dva tátové. A jsou to vlastně dva muži, kteří spolu žijou a vychovávají 

dítě, nebo děti… A takže to zrovna si myslím, že bylo navenek řešení nějakýho 

společenskýho tématu.  

 

Takže to vnímáš jako veskrze pozitivně tady to zapojování těch společností…?  

 

Veskrze pozitivně. 

 

Dobře, nevnímáš to nějak třeba… že to není úplně upřímný? 

 

Teď si nedokážu vybavit žádnej takovej případ, kdy bych si tohle řekl.  

 

Dobře. Tak se přesuneme do druhý části. Když ty si vybíráš produkt, ať už je to jídlo, nebo 

oblečení, nebo elektronika… Podle čeho primárně si vybíráš?  

 

Tak jelikož jsem student, tak hodně často primární roli hraje cena samozřejmě. A pak až když 

třeba jsou tam v daný cenový kategorii srovnatelný produkty, tak pak až teprve řeším, jestli to 

bylo ekologicky vyrobený a tak dál, a tak dál. Ale primárně cena.  



 

Jasně, takže jako primárně i při tom výběru koukáš na to, jak je ta společnost odpovědná, 

jo?  

 

Občas se snažím. A když to potom třeba hodně zasahuje do té ceny, tak už si to většinou 

rozmyslím.  

 

Jasný. No hele mám tady další výběr, což jsou vlastně atributy těch produktů, který teda 

mají vliv na to rozhodování o nákupu, tak jestli teda můžeš vybrat něco, co tě ovlivňuje… 

Už jsi teda zmínil tu cenu…  

 

Jo tak ta určitě… (vybírá B) Určitě i kvalita výrobků a služeb. (vybírá A) Noo a i tu 

odpovědnost k životnímu prostředí… (vybírá E) to bude tak všechno, co vnímám jako 

nejdůležitější.  

 

Dobře. A vybavíš si třeba teď nějak z poslední doby, když ses třeba rozhodovat mezi dvěma 

produktama, a nějakou roli tam sehrála ta odpovědnost k životnímu prostředí? Vybavíš si 

něco?  

 

Hmm. Tak asi při nákupu oblečení pár měsíců zpátky, tak když jsem si kupoval džíny, tak 

jsem si koupil džíny z bio-bavlny. Jelikož byly ve srovnatelný cenový kategorii jako ostatní. 

 

Dobře, takže jakoby vyloženě to, že to byla ta bio-bavlna tam hrálo nějakou roli při tom 

rozhodování?  

 

Nějakou menší ano.  

 

Dobře, tak jo. Máš rád nějakou konkrétní značku u něčeho?  

 

Tak třeba když zůstaneme u toho oblečení, tak třeba Jack & Jones.  

 

Jo. A hraje to nějakou roli, jakože vážně vyloženě jdeš po tý značce třeba…?  

 

To asi úplně ne.  

 

Jo, jenom prostě- 

 

Mám jí rád jako takovou, většinou se mi trefí do vkusu. 

 



 

Jasně. A záleží ti teda na tom, obecně, aby ta značka, kterou kupuješ měla dobrou pověst?  

 

To asi vyloženě ne. Na druhou stranu, kdyby se třeba někdo z vedení značky, nebo ta značka 

jako taková dopustila nějakýho skandálu, tak už by mě to asi ovlivnilo si myslím. Ale 

primárně to u mě nehraje roli.  

 

Jasně. A napadá tě třeba teď nějakej takhle skandál, který jsi zaznamenal?  

 

Tak například u Volkswagenu, byla velká aféra s měřením emisí, tak kdybych si kupoval 

auto, tak bych si to pravděpodobně u téhle značky asi hodně rozmyslel.  

 

Jasně. Takže kdybych se tě zeptala, jestli bys třeba vyměnil značku, kterou kupuješ za jinou, 

která je odpovědnější, tak to bys udělal třeba…?  

 

Asi by to pro mě nebyl jediný důvod.  

 

Jasně. A udělal jsi to už někdy?  

 

Hmm. No na žádnej konkrétní případ si teď asi nevzpomenu.  

 

A zajímá tě třeba původ zboží, které si kupuješ?  

 

Jak kdy, třeba u potravin to občas řeším. Že se snažím třeba upřednostnit české produkty. 

Takže občas ano. 

 

Jasně, takže záleží taky na tý kategorii… 

 

Jo, to určitě ano.  

 

Jasně. No další otázka, to už jsi víceméně zmínil sám, jestli by ti vadil nějakej skandál… 

Tak to jsi říkal, že by ti vadilo. 

 

No, samozřejmě záleží na závažnosti, ale určitě to může hrát roli pro mě při rozhodování.  

 

Jasně. A byl bys třeba kvůli nějakýmu velkýmu skandálu ochotnej nějakou značku třeba 

úplně bojkotovat?  

 



 

Asi ano. 

 

A napadá tě, co za typ skandálu by to třeba bylo, že by tě to tak naštvalo…?  

 

Tak třeba kdyby čistě teoreticky existoval nějaký koncern, který by byl třeba spojený 

s nějakým politikem, který mi není sympatický, a kterému by se třeba prokázaly nějaké 

nekalé praktiky- 

 

-čistě hypoteticky… 

 

Čistě hypoteticky… Tak bych pravděpodobně se snažil nekupovat zboží, třeba potraviny, 

dejme tomu, které jsou s ním nějak spojované.  

 

Dobře. A udělal jsi to už někdy, tohle třeba?  

 

Ano.  

  



 

Příloha č. 7: Informovaný souhlas  

 

Já …………………………………. ….. ………………….narozen/a …………………….. 

souhlasím s účastí na kvalitativním výzkumu pro účely vypracování bakalářské práce a 

byl/a jsem seznámen/a s jeho účelem a průběhem. 

 

V …………………………… dne …………………………… 

 

Podpis: ………………………………………… 

 

  



 

Příloha č. 8: Informovaný souhlas zákonného zástupce 

 

Já, ……………………………………….. souhlasím,  

 

aby se můj syn / moje dcera ……………………………………narozen/a ………………… 

zúčastnil/a kvalitativního výzkumu pro účely vypracování bakalářské práce a byl/a jsem 

seznámen/a s jeho účelem a průběhem. 

 

V …………………………… dne …………………………… 

 

Podpis: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


