
 

PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Oblasti CSR (seznam možností k výběru) 

 

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 

 

Příloha č. 2: Atributy značek a produktů (seznam možností k výběru) 

A. Kvalita výrobků / služeb 

B. Cena  

C. Firemní tradice 

D. Otevřená komunikace směrem ven  

E. Odpovědnost k životnímu prostředí 

F. Podpora charitativních projektů 

G. Věrnostní program pro zákazníky 

H. Chování zaměstnanců k zákazníkům 

I. Publicita v médiích 

  



 

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: ………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


