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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se snaží zmapovat životní styl a konzumaci luxusního zboží 

vysokopříjmové skupiny obyvatelstva České republiky a zároveň zkoumá, na kolik se 

tato skupina obyvatel nechá zlákat samotnými výrobky a reklamou. Vzorkem, na 

kterém se analýza uskuteční, je deset respondentů, s nimiž bude proveden hloubkový 

rozhovor a následná analýza. 

 

V první části práce bude stanoven teoretický základ a vymezení základních pojmů. 

K tomu jsou využité existující české a dostupné zahraniční publikace, obecně 

pojednávající o dané problematice. Nezbytnou kapitolou teoretické části je také popsání 

metodiky. 

 

Druhá část se věnuje praktickému výzkumu a analýze výsledků. Důležitou součástí 

pasáže jsou mentální mapy, které zachycují konzumaci a životní styl vysokopříjmové 

skupiny obyvatelstva České republiky. 

  

 

Abstract 
This thesis seeks to map out the lifestyle and consumption of luxury goods of the high-

income segment of population of the Czech Republic, it also examines to what extent     

the high-income section of population lets advertisement media and the products them 

selves to seduce them. The sample used for carrying out the analysis is composed of ten 

respondents which will be subject to an in-depth interview and subsequent analysis. 



 

 

 

The first part of the thesis will establish a theoretical basis and the definition of basic 

concepts. Existing czech and available foreign publications generally dealing with this 

issue are utilized for this objective. An essential chapter of the theoretical section is also 

the description of the methodics.  

 

The second part focuses on practical research and the analysis of results. An important 

component of the passage is the incorporation of mental maps showing the consumption 

and lifestyle of the high-income  

population segment of the Czech Republic. 
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„Největší věcí na světě je vědět, jak být sám sebou.“ 1 

Michael de Montaigne (Eseje, 1580) 

1. ÚVOD 

1.1 Motivace k výběru práce a její záměr 

Už od malička jsem si vždycky všímala, že lidé okolo mě jsou různí. Někteří 

vypadali úplně normálně, někteří naopak působili velmi otrhaně a byli špinaví. A pak 

byli lidé, kteří byli vždy perfektně upraveni, bylo patrné, že pečují o svůj vzhled a už 

tenkrát jsem rozeznala, že jejich oděv je jiný. Když jsem byla ještě malá, nebyla jsem 

schopná rozeznat lidi jinak než na základě jejich vnějších znaků. Vnímala jsem jen 

jejich vizuální stránku a to, jak pomocí nejrůznějších mimiker působí na své okolí a 

především na mě. Ale už tenkrát jsem přemýšlela, jací ve skutečnosti asi jsou a jaké 

mají preference. A úplně nejvíc mě zajímalo, co si tihle lidé myslí. 

Možná i díky své zvídavosti jsem se rozhodla zpracovat toto téma jako svou 

bakalářskou práci a zmapovat, jakým způsobem konzumuje vysokopříjmová skupina 

obyvatelstva v České republice. Jaké má značkové preference, co jedince příslušné 

této skupině vlastně baví a jak se snaží, aby je vnímali ostatní. 

Svoji práci jsem rozdělila do dvou částí, v té teoretické vymezuji pojem 

luxusního zboží v širším kontextu a pojmy s ním neodmyslitelně spjaté, jako je 

hyperkonzumace nebo ostentativní spotřeba. V druhé části práce popisuji metodiku a 

svůj prakticky zaměřený výzkum. Během hloubkových rozhovorů, které jsem si jako 

metodu svého výzkumu vybrala, bude hlavním a nejtěžším úkolem, aby 10 vybraných 

respondentů bylo, aspoň na chvíli, jak píše Montaigne, samo sebou.  

Výsledky svého šetření jsem uspořádala do několika mentálních map životního 

stylu a značkové preference a přehledně jsem se tak pokusila zachytit, jaké zboží tato 

skupina obyvatel konzumuje, na kolik se nechá ovlivnit marketingovými kampaněmi a 

jaké značky a z jakého důvodu preferuje. Dále jsem se zaměřila na životní styl, trávení 

                                                
1 MONTAIGNE, Michael de. Eseje. 2. vyd. Praha: ERM, 1995, 382 s. ISBN 80-85913-12-7. 
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volného času a životní priority. Domnívám se, že tyto skutečnosti jsou natolik 

provázané, že ačkoliv je budu analyzovat jednotlivě, je třeba na celé šetření nahlížet 

jako na celek, zejména pak na jeho výsledky. 

Pokud není uvedeno jinak, text z anglického originálu jsem si překládala sama. 

1.2 Výběr zkoumané skupiny spotřebitelů 

Ve své práci pracuji s pojmem spotřebitel, kterého jsem se pokusila díky 

prostudované literatuře zasadit do sociálního kontextu. Spotřebitele jako takového 

můžeme definovat mnoha způsoby, ale vzhledem k tématu mé bakalářské práce 

spotřebitele definuji na základě cílové skupiny konzumenta luxusního zboží. 

Uche Okonkwo2 definuje konzumenta luxusního oblečení podle následujících 

kritérií (dle mého názoru je však můžeme zobecnit na konzumenta luxusu v jakémkoli 

sektoru): 

1. je chytrý a inteligentní, 

2. má určitou moc, 

3. je individualista, 

4. je velmi náročný, 

5. má vysoká očekávání. 

 

Důvodů, proč jsem si vybrala právě vysokopříjmovou skupinu obyvatelstva 

jako skupinu, již jsem zkoumala ve své teoretické části, je hned několik: 

Tato skupina je poměrně kontroverzní, často zmiňovanou v médiích, mezi 

sousedkami na pavlači i doma u večeře. Tito lidé se tak stávají pro můj výzkum velmi 

zajímavým vzorkem a to kvůli tomu, jak rozdílné jsou pohledy společnosti na tuto 

skupinu a také pak pro jejich samotné uvažování. 

                                                
2 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1.vyd. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007, 320 s. ISBN 0230521673, s. 66 – 68 
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 Očekávání široké veřejnosti ohledně chování vysokopříjmové skupiny 

obyvatelstva se poměrně různí, ale její celkové hodnocení v očích Čechů není příliš 

dobré. Česká replika je v tomto směru, zejména z historických důvodů, poměrně 

specifická. Sociologové to interpretují tak, že v části společnosti z dob komunismu 

přežívá rovnostářský pocit, že všichni by měli mít v podstatě stejně, a proto není třeba 

se moc snažit. Čtyři pětiny lidí se tak stále domnívají, že bohatství nelze v České 

republice získat legálně.3  

Já jsem se tedy pokusila vysokopříjmovou skupinu obyvatel analyzovat na 

mnou získaném vzorku respondentů a potvrdit či vyvrátit hypotézy, které jsem si pro 

svou práci stanovila. Jak píše Bourdieu, vlastnosti, které náleží určité skupině, 

nemůžeme automaticky považovat jako nutný a podstatný rys této skupiny. Proto je 

třeba vztah mezi sociálním postavením (pojem vztahový), dispozicemi (či habitusy) a 

zaujímáním postojů, to jest „volbou“, správně analyzovat.4 

Můžeme předpokládat, že určitým společenským vrstvám náleží určitý vzorec 

chování, odívání, vzdělávání a způsob trávení volného času. Stejně tak můžeme tvrdit, 

že člověk, který bydlí pod mostem a nemá co jíst, je nevzdělaný člověk, který je pouze 

líný pracovat. Toto všeobecně rozšířené substancialistické myšlení, které chápe 

činnosti a záliby, příznačné v určité době pro určité jedince nebo pro určité skupiny 

v určité společnosti jako vlastnosti vepsané jednou provždy do biologické nebo 

kulturní podstaty člověka, vede k naprostým omylům.5 Doba se mění. To, co bylo 

dříve považováno za standardní v určité společenské vrstvě, dnes už dávno neplatí. 

Příkladem může být i to, že tenis nebo dokonce golf už dnes dávno nejsou výsady 

pouze vyšších vrstev jako kdysi.6 Hranice mezi tím, co je pro někoho standardní, 

podřadné nebo naopak nedostupné, se proměňují. Potkáme-li na ulici postaršího pána 

                                                
3 KUNDERA, Ondřej. V říši nových milionářů: Pohled do světa druhé generace bohatých 
Čechů. RESPEKT. 2011, XXII, 10., s. 35-39 
 
4 BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN 80-7184-518-3, s. 
13 
 
5 Tamtéž, s. 12 (citováno z Cf. La Distinction, Paříž, Ed. De Minuit 1979, s. 140 – 141). 
 
6 Tamtéž 
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v otrhaných teplákách s igelitovou taškou v ruce, nikdy nemůžeme s určitostí říct, zda 

se nejedná o milionáře. 

V závěru své bakalářské práce kromě životního stylu a značkové orientace také 

zhodnotím, jaké jsou postoje a celkové chování jedinců, které se následně promítá 

v jejich nákupním chování. Zda se vysokopříjmová skupina obyvatelstva nechá 

luxusními značkami svádět či nikoliv. A svůdnost nespočívá v podívané na luxus, tkví 

spíše v nadměrných možnostech volby, kterou tato skupina obyvatel, díky svému 

příjmu, má.7 

2. LUXUS, OSTENTATIVNÍ SPOTŘEBA 

A HYPERKONZUMNÍ SVĚT 

2.1  Vymezení luxusu 

 Luxusním zbožím a luxusem jako takovým se zabývá cela řada autorů, definic 

je tedy mnoho. Obecně však lze říci, že za luxusní zboží můžeme považovat něco, co 

je výběrové a exkluzivní.8  

Luxus nepotřebujeme k běžnému životu, ale využíváme jej jako pohon určité 

senzace, která přispívá k celkovému ocenění nás samotných a našeho života.9 Jinými 

slovy můžeme říci, že luxusní zboží lidé nekupují pro uspokojení svých základních 

potřeb, nýbrž z určitého emocionálního uspokojení, které jim daný výrobek nebo 

služba poskytne. Věc tedy nikdy není předmětem spotřeby kvůli sobě samé či kvůli své 

                                                
7 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. 3. vyd. Praha: PROSTOR, 
2003, 312 s. ISBN 80-7260-085-0, s. 24 
 
8 TUNGATE, Mark. Luxury World: The Past, Present and Future of Luxury Brands. 1.vyd. Highlight: 
Kogan Page, 2009, 260 s. ISBN 0749452633, introduction 2 
 
9 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1.vyd. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007, 320 s. ISBN 0230521673, s. 7 
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užitné hodnotě, nýbrž díky své „směnné hodnotě znaku“, tedy v závislosti na prestiži, 

statutu a společenskému postavení, které zajišťuje. 10 

Ve společnosti se pohybuje velké množství lidí, kteří si kupují luxusní výrobky 

jen kvůli značce, respektive brandu. Rozhodně to ale není případ typického 

konzumenta luxusního zboží.11 Na toto téma proběhla řada studií, které zveřejňuje 

Pamela N. Danzinger ve své knize Let them eat a cake – Marketing luxury to the 

masses as well as the classes a konstatuje, že luxus se stal slovem, které popisuje 

určitý produkt nebo konkrétní věc, až během 20. století.12 O historii luxusního zboží 

však bude ještě zmínka v následující kapitole. (viz. Kapitola 2.1.4) 

S luxusním zbožím jako takovým je tedy neodmyslitelně spjata i jeho značka. 

Uche Okonkwo dokonce říká, že bez značky by žádné luxusní zboží ani 

neexistovalo.13 A právě značka je jedním ze základních atributů, na základě kterých se 

spotřebitelé při nákupu rozhodují. Nekupují si však přímo značku jako takovou, ale 

soubor vlastností, kvalit, emocionálního uspokojení a mnoha dalších vlastností, které 

jim daná značka může nabídnout. Zde můžeme uvést například model sebevyjádření, 

kdy se pro některé skupiny spotřebitelů značky stávají prostředkem k vyjádření vlastní 

identity.14 

Značky luxusního zboží se od značek zboží běžné spotřeby velmi zásadně liší, 

mají zcela jiné vlastnosti, hodnoty a úplně rozdílný způsob propagace. Uche 

                                                
10 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. 1. vyd. Praha: 
PROSTOR, 2002. 450 s. ISBN 80-7260-063-X, s. 264 
 
11 DANZIGER, Pamela N. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the 
Classes. 1.vyd. Chicago: Kaplan Publishing, 2005. 320 s. ISBN 0793193079, s. 189  
 
12 Tamtéž 
 
13 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1.vyd. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007, 320 s. ISBN 0230521673, s. 10 
 
14 AAKER, D. A. Brand Building: Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6, s. 134 
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Okonkwo15 popisuje hlavní charakteristiku luxusních značek a jejich základní 

vlastnosti jako:  

1. Sílu značky. 

2. Diferenciace, exklusivita a inovace. 

3. Síla produktu a preciznost. 

4. Prémiová cena. 

5. Vysoká kvalita.  

 

Jakkoliv jsou si značky luxusních výrobků a značky běžné spotřeby vzdálené 

(patrné je to zejména v jejich ceně a kvalitě), paradoxně se při nákupu rozhodujeme na 

základě společných prvků, i když v důsledku pro nás mají zcela jiný význam.  

2.1.1 Co nás ovlivňuje při nákupu? 

Jeden z aspektů, které jsem v rámci hloubkových rozhovorů analyzovala, je, na 

základě čeho se vysokopříjmová skupina obyvatel rozhoduje při nákupu zboží, jaká 

kritéria vnímají respondenti za důležitá, a co pro ně naopak nemá vůbec žádný 

význam. Důvody k nákupu považuji za velmi klíčovou část svého praktického 

výzkumu. 

Mnoho firem i samotných spotřebitelů si klade otázku, proč si konzument 

vybraný druh zboží vlastně kupuje. Co je tím hnacím motorem nákupu a zároveň i 

motivací se k daným značkám opětovně vracet? 

Lidé pomocí nakupování věcí plánují uspokojit své potřeby v budoucnosti nebo 

nakupují impulzivně, pro okamžitou spotřebu.16 Vždy se však při nákupu rozhodují 

stejně, ať už se jedná o výběr šampónu nebo luxusní kabelky. Volba člověka závisí na 

                                                
15 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1.vyd. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007, 320 s. ISBN 0230521673, s. 11 
 
16 ERIK DU, Plessis. Jak zákazník vnímá značku. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2007, 232 s. ISBN 
9788025114568, s. 26 
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vzpomínkách (zkušenostech). U různých lidí vyvolávají dostupné (zvažované) možnosti 

různé dopaminové vzpomínky a ovlivňují jejich volbu.17 Jinými slovy se tedy rozhodují 

vždy na základě svých předešlých zkušeností, doporučení nebo asociací, které v nich 

daná značka výrobku vyvolává.  Při nákupu stojí před regálem a vidí-li značku, s níž 

mají spojené příjemné vzpomínky, začne se jim vylučovat dopamin, jako by zboží 

skutečně používali.18 Ačkoliv si to možná neuvědomujeme, celý život se rozhodujeme 

podle značek, obalů nebo charakteristických znaků pro daný výrobek. Na základě 

těchto poznatků jsme schopni vyvodit, jaký výrobek je pro nás nejlepší.  

U zboží denní spotřeby se konzumenti rozhodují například na základě ceny, 

chuti, vyváženosti výživných látek, poměru cena/kvalita atd., avšak všechny tyto 

vlastnosti se vážou k určité značce, na základě které se následně rozhodnou o koupi. 

Výběr luxusního zboží je jen o třídu výš. Také se rozhodujeme podle toho, čemu 

důvěřujeme a s čím máme zkušenost.19  Nejedná se však primárně o kritéria, podle 

kterých hodnotíme výrobky střední třídy. U luxusního zboží se rozhodujeme na 

základě kvality, dále pak podle emocionální odměny, kterou nám daný výrobek 

přináší.20 Ať už nakupujeme běžné výrobky nebo se jedná o luxusní zboží, 

preferujeme tu značku, s kterou již máme určité zkušenosti, protože již na základě 

svých předešlých zkušeností nebo třeba také reklamy víme, co od ní můžeme 

očekávat. 

Konkrétní důvody pro nákup luxusního zboží jsou samozřejmě u každého 

jedince individuální, já jsem se je pokusila v rámci deseti vybraných respondentů 

vzájemně porovnat a následně analyzovat. 

                                                
17 ERIK DU, Plessis. Jak zákazník vnímá značku. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2007, 232 s. ISBN 
9788025114568, s. 105 
 
18Tamtéž, s. 101 
 
19 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1.vyd. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007, 320 s. ISBN 0230521673, s. 8-9 
 
20 TUNGATE, Mark. Luxury World: The Past, Present and Future of Luxury Brands. 1.vyd. Highlight: 
Kogan Page, 2009, 260 s. ISBN 0749452633, s. 173 
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2.1.2 Proč právě luxusní zboží? 

Jak již bylo řečeno, z prostudované literatury vyplývá, že při nákupu luxusního 

zboží se konzument do jisté míry rozhoduje na základě svých skrytých potřeb a přání, 

která taktéž vychází ze zkušeností. Pod skrytými potřebami si můžeme představit 

otázky a problémy, kterým zákazník čelí, ačkoliv si to zatím sám neuvědomuje. 

Zároveň se jedná o potřeby, které zákazníci shledávají důležitými, když se dostanou 

do kontaktu s produktem, ale nikdy nejsou schopni je vyslovit předem.21  

Lidé, kteří nakupují luxusní zboží, se nechají mimo jiné ovlivnit prostředím, 

kde zboží nakupují. Důvodem může být kvalita personálu a profesionální přístup. 

Pamela N. Danziger22 přidává do marketingového mixu luxusního zboží páté ‘P’ – 

People a Uche Okonkwo23 pak dokonce šesté ‘P’ v podobě Positioningu. Díky zacílení 

na konečného zákazníka ve více možných podobách dochází k touze po luxusním 

zboží mnohem více než u klasických výrobků střední třídy. Lidé více touží po věcech, 

které jsou jim ne tak snadno dostupné, což souvisí i s Baudrillardovou24 strategií 

sedukce. Rádi se necháváme svádět a bojujeme tak o něco, co není samozřejmostí. 

Dnešní moderní spotřebitel touží po luxusním zboží a je ochoten za něj zaplatit25 

(když je ovšem luxusní značka schopná jej správně svést a vhodně doplňuje životní 

styl, se kterým se chce spotřebitel ztotožnit). Konzumace v lidech totiž podněcuje 

soutěživost díky snaze se identifikovat a následně odlišit.26 

                                                
21 GOFFIN, Keith. Identifying Hidden Needs: Creating Breakthrough Products. 1.vyd. Palgrave 
Macmillan, 2010, 256 s. ISBN 0230219764, s. 8 
 
22 DANZIGER, Pamela N. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the 
Classes. 1.vyd. Chicago: Kaplan Publishing, 2005. 320 s. ISBN 0793193079. 
 
23 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1.vyd. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007, 320 s. ISBN 0230521673. 
 
24 BAUDRILLARD, Jean. O svádění. 1. vyd. Olomouc: Votobia, 1996. 213 s. ISBN 80-71-98-078-1. 
 
25 DANZIGER, Pamela N. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the 
Classes. 1.vyd. Chicago: Kaplan Publishing, 2005. 320 s. ISBN 0793193079, s. Xii 
 
26 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002, 343 s. ISBN 80-204-
0966-1, s. 144 
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2.1.3 Konzument luxusního zboží 

Dle prostudované literatury jsem konzumenty luxusního zboží rozdělila do 

dvou hlavních kategorií. Na ty, kteří nad konzumací luxusu přemýšlí a jeho nákup 

si racionálně ospravedlňují, a poté na skupinu lidí, kteří o konzumaci luxusu příliš 

nepřemýšlí. Toto rozdělení jsem se pokusila ověřit na mnou pořízeném vzorku 

výpovědí. 

V případě první skupiny při nákupu luxusního zboží dochází k onomu 

ospravedlnění.  Ospravedlnění je důvod, který nám udává levá hemisféra k tomuto 

nákupu. Každý spotřebitel si nákup luxusního zboží ospravedlňuje jinak. Avšak toto 

ospravedlnění potenciálnímu konzumentovi výrobku potvrzuje, že daná značka je 

vlastně kvalitní, dlouho vydrží, bude moderní i za několik let a v podstatě tak 

spotřebitel vytlačí skutečnost, že cena výrobku je neúměrně vysoká.27 Ať už se jedná o 

dovolenou, sochařské dílo nebo oblečení, člověk, jenž si tento statek zakoupí, uznává 

hodnoty, pro které si tento výrobek nebo službu zakoupil a zároveň tyto hodnoty 

vnímá jako důležité. Tito lidé využívají právě značku a její vlastnosti 

k ospravedlňování nákupu těchto výrobků.28 

Druhá skupina lidí pomyslné hodnoty značky neuznává, protože je v podstatě 

vůbec nevnímá. Nepřemýšlí o důvodu svého nákupu a navštíví první dobře vypadající 

obchod s příjemnou obsluhou, jehož značku viděli včera v katalogu nebo na svetru 

svého kolegy. Nejde o nerozvážnost, pouze si tato skupina lidí nepřipouští, že by za 

konkrétní značkou měl být nějaký záměr, který je třeba určitým způsobem racionálně 

podpořit. Jejich chování se pohybuje čistě v emocionální rovině. V extrémním případě 

si někteří z nich ani neuvědomují, že je vybraná značka luxusní. 

Co však může obě skupiny spojovat, je konstatování určité sociální identity, jež 

je pro daného spotřebitele přirozená. Na kolik je však tato identita propracovaná? A 

uvědomuje si sám spotřebitel konstatování této identity nebo nikoliv? 
                                                
27 DANZIGER, Pamela N. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the 
Classes. 1.vyd. Chicago: Kaplan Publishing, 2005. 320 s. ISBN 0793193079, s. 193 
 
28 Tamtéž, s. 193 
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2.1.4 Luxus a jeho historie 

Ačkoliv první zmínky o kráse a dekorování lidské bytosti můžeme najít již 

v Bibli, kde se Eva zdobila květinami, jež si dávala za ucho, skutečný koncept luxusu 

je asociován až s egyptskou civilizací.29 Staří Egypťané se zdobili hlavně zlatem, 

drahými kameny, důmyslně byla propracovaná dekorace domů, velký důraz se kladl i 

na ošacení, účesy a zdobení obličeje.  

Znakem luxusní spotřeby bylo po dlouhou dobu módní ošacení a to až do 

přelomu 13. a 14. století. Později s rozvojem obchodu a bank a následném vytváření 

měšťanského majetku proniká luxusní zboží i mezi nižší třídy. Ve Španělsku a Itálii 

tak vznikaly zákony o přepychu, jejichž cílem bylo ochránit národní průmysl a 

zabránit „mrhání“ drahými kovy a drahokamy, ale také nastolit oděvní odlišnost a 

připomenout každému jeho místo a stav v hierarchickém uspořádání. Dle 

Lipovetského v historii na jednu stranu móda rozrušila klasické označení 

společenských vrstev, avšak na druhé straně zavedla odvěkou logiku ostentativního 

předvádění znaků moci, lesk symbolů, nadvlády a společenské jinakosti.30 

 V druhé části práce jsem se na základně prostudované literatury pokusila 

dokázat, zda se na vybraném vzorku respondentů potvrzuje Lipovetského tvrzení, že 

móda zrušila pomyslné označení společenských vrstev nebo je stále patrná 

společenská stratifikace na základě odívání. 

Vznik moderního, neboli „nového“ luxusu, je spojován až s Nancy Reagan, 

která se v roce 1984 stala první dámou a je známá právě svým okázalým odíváním.31 

Jako velmi přelomovou osobnost z hlediska evropské kultury můžeme také vnímat 

Coco Chanel.  V úvodu své knihy Jana Máchalová píše, že Coco dějiny odívání 

                                                
29 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding: Trends, Tactics, Techniques. 1.vyd. New York: 
Palgrave Macmillan, 2007, 320 s. ISBN 0230521673, s. 15 
 
30 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. 1. vyd. Praha: 
PROSTOR, 2002. 450 s. ISBN 80-7260-063-X, s. 56 – 59 
 
31 DANZIGER, Pamela N. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the 
Classes. 1.vyd. Chicago: Kaplan Publishing, 2005. 320 s. ISBN 0793193079, s. 1 
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změnila svou rafinovaně jednoduchou, a přesto dokonale padnoucí elegancí šatů 

v základu převzatých z ústroje prostých žen ulice.32 Coco Chanel zásadně ovlivnila 

vývoj luxusu v Evropě, zahájila tak vlastně dějiny moderní módy. Nechala modelky 

kráčet s čísly v ruce, jako by to byly kobyly na závodišti.33 Možná tak i nevědomky 

položila základy evropskému modelingu. Coco byla první, kdo propojil umění a 

módu.34 

Na tomto místě je potřeba zmínit rozdíl mezi „starým“ a „novým“ luxusem, 

který zásadně určuje, jakým způsobem byl v historii marketingově pojímán luxus ve 

srovnání s dnešní propagací luxusního zboží. Old luxury is about the “thing,” new 

luxury is defined by the experience.35 Vzhledem k tomu, že “nový” luxus je více 

zaměřen na zkušenosti a prožitek ze samotného výrobku, důvody nákupu zrcadlí 

dnešní způsob marketingové komunikace směrem k zákazníkovi luxusního zboží. 

Z historického hlediska můžeme slovo „luxusní“ spojovat od poloviny 

19. století se čtyřmi základními kategoriemi: jídlo, bydlení, odívání a volnočasové 

aktivity. V této době začali mít Britové určitý finanční nadbytek, a tak tyto prostředky 

využívali k nakupování kvalitnějšího jídla, k výbavě domácnosti propracovanějším 

nábytkem, k rozšíření šatníku a zároveň k možnosti účastnit se nejrůznějších 

volnočasových aktivit.36  

                                                
32 MÁCHALOVÁ, J. Móda 20. století. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. 229 s. ISBN 
80-7106-587-0, s. 7 
 
33 MÁCHALOVÁ, Jana. Rebel v poutech noblesy. In: Blog [online]. 1.4.2010 [cit. 2012-04-10]. 
Dostupné z: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jana-machalova.php?itemid=9398 
 
34 Viz. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/112127-coco-chanel-vyprostila-zeny-z-korzetu-zemrela-
osamocena/, cit. [2012-04-10] 
 
35 DANZIGER, Pamela N. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the 
Classes. 1.vyd. Chicago: Kaplan Publishing, 2005. 320 s. ISBN 0793193079, s. 17 
 
36 BERRY, CH. J. The Idea of Luxury: a conceptual and historical investigation. 1. vyd. Cambridge 
University Press, 1994. 292 s. ISBN 9780521466912, s. 12  
  



13 

 

Jak je již z historie patrné, koncept luxusu funguje tak, že zboží je nejprve 

dostupné pouze luxusní třídě, ale následně i mase, střednímu proudu.37 Typickým 

příkladem může být elektronické zboží. Před 10 lety stál plazmový televizor i několik 

set tisíc korun. Majitel takového televizoru skutečně při sledování fotbalového utkání 

nebo romantické komedie konzumoval luxus. Jakkoli by se to teď mohlo zdát 

běžnému konzumentovi nesmyslné, existovala řada lidí, kteří byli ochotni takto 

vysokou částku za domácí luxus v podobě velké a kvalitní televize zaplatit. Jen o 

několik málo let později se tyto televizory staly dostupným zbožím pro širokou 

veřejnost a tím pádem přestaly být statusovým symbolem majetné skupiny 

obyvatelstva. 

V rámci mentálních map, které jsem na základně rozhovorů s respondenty 

sestavila, zachytím, jaké aktivity jsou součástí životního stylu této skupiny a jaké 

činnosti jsou naopak mimo střed jejich zájmu. 

2.2 Hyperkonzumní svět 

V praktické části své bakalářské hodnotím, zda je životní styl vysokopříjmové 

skupiny obyvatelstva hyperkonzumní či nikoliv. Abych mohla dobře s pojmem 

hyperkonzumace pracovat, musím se nejprve krátce zastavit u několika klíčových 

pojmů, které s tímto tématem souvisí. 

V dnešní době každý člověk konzumuje určité množství zboží a služeb. 

Konzumace jako taková se vždy odvíjí od určité míry spotřeby. Spotřeba může být 

samozřejmě pojímána tak, že slouží buď k uspokojování fyzických potřeb – 

materiálního blahobytu – nebo takzvaných vyšších potřeb – duchovních, estetických, 

intelektuálních a tak podobně.38 

                                                
37 DANZIGER, Pamela N. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the 
Classes. 1.vyd. Chicago: Kaplan Publishing, 2005. 320 s. ISBN 0793193079, s. xiii 
 
38 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. 1. vyd. Praha: SLON, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0, 
s. 26 
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V pomyslném žebříčku hodnot musí být vždy uspokojeny na prvním místě 

potřeby fyzické, tedy primární. Spotřebováváme potraviny, teplo i základní oblečení a 

každý jedinec vyžaduje určitou míru materiálního blahobytu pro své uspokojení. Slovo 

blahobyt však samo o sobě zahrnuje určitou nadmíru a tedy i vyšší spotřebu, než je 

vůbec nutné. U vyšších potřeb, jako je určité vzdělání, potřeba kulturního obohacení 

nebo chození do kostela, nekonzumujeme produkty, nýbrž jisté nehmotné jednání a 

činy. Jaká míra spotřeby a následná konzumace je však pro lidský život nutná? 

Pojem konzumní společnost se poprvé objevuje v průběhu dvacátých let. 

V pozdějších letech tento termín nabývá na popularitě a v současné době je hojně 

využíván médii a představuje uznávaný pojem, díky němuž funguje hospodářský 

systém. Díky konzumní společnosti se vyvíjí ekonomika a společenská spotřeba 

neustále roste. Nejvíce důležitá kritéria jsou blahobyt, dostatek peněz a materiální 

zabezpečení a kvalita života.39 Jedinec, který je plnohodnotným členem konzumní 

společnosti, má dostatek kulturního i materiálního zázemí, pravidelně nakupuje a 

obohacuje tak sám sebe i svoji rodinu. 

Pojem hyperkonzumace se váže ke vzniku hyperkonzumní společnosti, která 

vznikla koncem 70. let a jejíž vývoj provází neustálá kritika.40 Vedou se spekulace o 

tom, zda se skutečně blíží nová posthyperkonzumní éra nebo se konzumní společnost 

jen překlopila do ještě více extrémní roviny v oblasti spotřeby a konzumace. 

Hyperkonzumní společnost konzumujeme hyper rychlým tempem, které se s rychlostí 

vývoje trhu ještě zrychluje a mnohdy není úniku. A důvodů může být několik. 

 Rozdílné názory můžeme pozorovat třeba u Lipovetskeho a Baumana. 

Lipovetsky tvrdí, že konzumujeme za cílem uspokojování svých potřeb v oblasti 

emocí, estetického cítění a celkové pohody.41 Konzumenství již ve své podstatě není 

aktivita řízená snahou o společenské uznání; rozvíjí se se zaměřením na blahobyt, 

                                                
39 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Vyd. 1. Praha: Prostor, 
2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4, s. 27 
 
40 Tamtéž, s. 22 
 
41 Tamtéž, s. 47 
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funkčnost a slast jako takovou.42 Není potřeba se za konzumaci stydět, je to je jedna 

z forem, jak se učinit šťastnými, což je pro člověka v podstatě přirozené. 

Existují však formy konzumace zaměřené na určitý sektor spotřeby, díky 

kterým můžeme budovat lepší mínění o sobě samých. Spotřeba se tak může stát velmi 

účinným nástrojem. Tuto myšlenku rozvíjí Bauman43 a říká, že konzumací 

podporujeme zařazení sebe samých do určitě společenské vrstvy, ve které se chceme 

nacházet. Kromě toho, že budujeme vlastní identitu, tak zároveň upevňujeme svoji 

sociální roli. Spotřebitel nacházející se na prahu konzumní společnosti nenakupuje jen 

pro svou osobní potřebu, ale kvůli jisté „image“, kterou si přeje získat. Snaží se tak 

přesvědčit druhé, aby uvěřili, že on sám je tím, co nosí a konzumuje.44 Spotřebitel si 

tak nejenom díky konzumaci hmotných statků vybudovává identitu, kterou dává všanc 

na pomyslném trhu vnímání druhých, ale také konzumací statků nehmotných, tedy 

chováním. A právě toto chování se pokusím ve své praktické části analyzovat. 

V hyperkonzumním světě dochází ke zrození homo consumericus třetího typu. 

Ničím nespoutaný, mobilní a flexibilní „turbokonzument“, oproštěn od staré kultury, 

si žádá emocionální zážitky, lepší životní úroveň a kvalitu zdraví, známé značky a 

autenticitu, bezprostřednost a komunikaci.45 Nacházíme se v době, kdy nic není 

problém a vše máme téměř na dosah ruky. Současná podoba konzumenství je založena 

na uvolňování našich dosud skrytých přání a fantazií.46 Otázkou však zůstává, do jaké 

míry svoji konzumaci využívá pro své osobní blaho či pro vlastní sebe prezentaci. 

                                                
42 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Vyd. 1. Praha: Prostor, 
2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4, s. 267 
 
43 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002, 343 s. ISBN 80-204-
0966-1. 
 
44 Tamtéž, s. 118 - 119 
 
45 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Vyd. 1. Praha: Prostor, 
2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4, s. 16 
 
46 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002, 343 s. ISBN 80-204-
0966-1, s. 120 – 121 
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2.3 Ostentativní spotřeba 

Pojem ostentativní neboli okázalé spotřeby velmi úzce souvisí s konzumací 

luxusního zboží. Kde je však hranice mezi nízkou spotřebou, vysokou spotřebou nebo 

dokonce spotřebou ostentativní? A konzumuje vysokopříjmová skupina obyvatelstva 

jen luxusní a ostentativní statky? 

Abych se dostala k vyložení pojmu okázalé spotřeby a následně mohla na své 

otázky v závěru práce odpovědět, je nutné se nejprve zastavit u pojmu okázalá 

zahálka. „Zahálka“ v tomto kontextu neznamená nehybný klid a nečinnost, nýbrž 

označuje neproduktivní trávení času.47 Je to čas, který lidé stráví různými 

společenskými povinnostmi, firemními večírky a vystavováním se na událostech, na 

kterých se očekává, že budou přítomni. Je to nutnost, která náleží určitému 

společenskému postavení. 

Okázalá zahálka nemusí nutně znamenat i okázalou spotřebu, i když Veblen 

tyto dva pojmy staví do velmi úzkého kontextu. Dle Veblena48 za okázalou spotřebu 

můžeme považovat: 

1. Spotřebu znamenitých věcí jako je odívání, výbava a nejrůznější služby, které 

jsou dokladem bohatství. 

2. Správný styl konzumace, urozené chování, vytříbený životní styl. 

3. Chování, které jedince vede k získání úctyhodnosti. 

 

Ostentativní spotřeba je určitá forma hry, kdy dáváme naše chování, služby a 

statky, které konzumujeme, na odiv široké veřejnosti a očekáváme za to aplaus 

                                                
47 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. 1. vyd. SLON, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0, s. 40 
 
48 Tamtéž, s. 62-63 
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v podobě společenského uznání. Musíme se neustále vyvíjet, nebýt například 

v jednom oblečení příliš dlouho, abychom neztratili krok s proměnlivostí vkusu.49  

Konkrétní ostentativní spotřeba je vlastně jen ukázkou toho, co jedinec vlastní, 

a deklarací, že si může dovolit více komodit, než ve skutečnosti potřebuje. Můžeme 

tedy říci, že nákup luxusního auta, rekreačního sídla nebo špičkových značkových 

artiklů v řadě případů vychází z výslovného odhodlání společensky se vyhranit a 

stavět na odiv své postavení.50 

Společenského uznání je samozřejmě možné dosáhnut i bez této formy okázalé 

spotřeby, nicméně jen těžko bude mít ředitel výroby automobilky nějakou úctu a 

respekt, pokud bude do práce jezdit v kraťasech na koloběžce. Bohatství a moc je 

třeba vystavit na obdiv, neboť vážnost se přisuzuje jen na základě jejich viditelných 

odznaků.51 Společnost tak vlastně jedince do ostentativní spotřeby nutí. Je možné 

získat dobré postavení, stejně tak je možné být uznávaným profesorem v oboru, 

nicméně stále je to jen polovina „společenského úspěchu“. Mít majetek je v určitém 

smyslu nezbytné, chce-li člověk získat význačnější postavení ve společnosti.52 

Okázalá spotřeba musí být viditelná i při tak běžných činnostech jako je 

nakupování potravin, návštěva divadelního představení nebo kostela. A mají-li tyto 

výdaje opravdu vylepšit spotřebitelovu reputaci, musí to být výdaje z nadbytku. Aby si 

výdaje vysloužily obdiv a úctu, musejí být marnotratné, musí se jednat o plýtvání.53  

Na druhou stranu se však na celou problematiku ostentativní spotřeby 

nemůžeme dívat jednostranně.  Ne vždy se nutně musí jednat o majetkovou rivalitu a 

                                                
49 BAUMAN, Zygmunt. Úvahy o postmoderní době. 2. vyd. Praha: SLON, 2006, 166 s. ISBN 80-
86429-11-3, s. 75 
 
50 LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. 1. vyd. Praha: 
PROSTOR, 2002. 450 s. ISBN 80-7260-063-X, s. 268 
 
51 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. 1. vyd. SLON, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0, s. 35 
 
52 Tamtéž, s. 29 
 
53 Tamtéž, s. 79 
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touhu ukázat svému okolí, že „na to mám“. I u věcí a služeb, z nichž je zcela patrné, že 

jejich primárním účelem je okázalé plýtvání, nemůžeme tvrdit, že nikdy nemohou 

sloužit k něčemu užitečnému.54  

Pomocí hloubkových rozhovorů, jejichž metodiku popisuji v následující 

kapitole, jsem se pokusila zjistit, na kolik vysokopříjmová skupina obyvatelstva 

konzumuje zboží a služby ostentativně či nikoliv. 

3. METODOLOGIE A VÝBĚR METODY 

3.1  Definice cílové skupiny 

Pro svůj výzkum jsem si zvolila skupinu obyvatelstva s minimálním příjmem 

alespoň 1 milion korun hrubého výdělku ročně. Podle údajů z ČSÚ má tento příjem 

1,89% populace České republiky.55 Domnívám se, že se jedná o dostatečně vysoký 

příjem na to, abych mohla dobře respondenty analyzovat. Jejich chování se totiž odvíjí 

od jejich vlastního rozhodnutí, nikoliv od nedostatečné disponability peněz.  

V současné společnosti můžeme pozorovat velmi silný proces personalizace. 

Vše se podřizuje individuálním zájmům jedince, do popředí je postavena osobní 

realizace a subjektivní zvláštnosti jedinečné osobnosti jsou základní hodnotou.56 Od 

určité výše příjmu tedy jedinec není limitován a jeho jednání je projevem 

individualistické ideologie.  Peníze tak na jedné straně vedou k dříve neznámé 

neosobnosti veškeré ekonomické činnosti a na druhé straně k právě tak vystupňované 

samostatnosti a nezávislosti dané osoby.57 

                                                
54 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. 1. vyd. SLON, 1999. 344 s. ISBN 80-85850-71-0, s. 82 
 
55 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Tab. Podíly zaměstnanců v pásmech hrubých měsíčních mezd podle 
pohlaví. In: Český statistický úřad [online]. 2010 [cit. 2012-05-08]. Dostupné z: 
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/95002DE306/$File/w310911A11.pdf 
 
56 LIPOVETSKY, Gilles. Éra prázdnoty: úvahy o současném individualismu. 3. vyd. Praha: PROSTOR, 
2003, 312 s. ISBN 80-7260-085-0, s. 12 
 
57 SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. 1. vyd. Praha: SLON, 1997, 206 s. ISBN 80-
85850-50-8, s. 9 
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Ačkoliv jsem si horní limit příjmu nestanovila, snažila jsem se, aby dotazovaní 

neměli mnohonásobně vyšší příjem než je jeho spodní hranice. Nejvyšší společenská 

vrstva společnosti v této oblasti může mít chování poněkud jiné vzhledem k tomu, že 

nemá peněz dostatek, nýbrž přebytek. 

Jiné kritérium jsem si pro výběr respondentů nestanovila, ale obecně jsem se 

snažila kontaktovat lidi z různých profesí, životních stylů i (pokud mi to počáteční 

vhled dovolil) na první pohled jiné typy lidí, co se týká konzumace. Zároveň jsem 

zachovala genderovou vyváženost a rozhovory uskutečnila ve stejném poměru mužů a 

žen. 

3.1.1 Oslovení respondenti 

Oslovila jsem celkem 13 respondentů, přičemž 10 z nich souhlasilo s osobním 

setkáním a následným rozhovorem, což osobně považuji za poměrně vysoké číslo. 

Pouze jeden respondent odmítl nahrávání na diktafon. Větší počet hloubkových 

rozhovorů by pro můj výzkum nebyl přínosem vzhledem k složitosti analýzy a 

následnému porovnávání výpovědí mezi sebou. 

Samotné respondenty jsem si pečlivě vytipovávala a snažila se o různorodost 

zastoupení v rámci jejich zaměstnání, i když se částečně jednalo o homogenní skupinu 

vzhledem k jejich bydlišti a skutečnosti, že tři z nich se navzájem velmi dobře znali.  

Rozhovor se mi záměrně podařilo uskutečnit s pěti muži a pěti ženami, setkání 

probíhala většinou v nějaké kavárně, nebo v jejich kanceláři. Podrobné profily 

respondentů včetně přepisu rozhovorů viz příloha č. 2-11. 

3.2  Kvalitativní výzkum a metoda sběru dat 

Vzhledem k povaze tématu jsem se rozhodla praktickou část realizovat pomocí 

kvalitativního výzkumu. Původně jsem zvažovala volbu dotazníkového šetření, kde 

bych však musela získat vzorek alespoň sta respondentů, což by bylo, vzhledem 

k cílové skupině, poměrně náročné.  Kvalitativní výzkum je obecně více zaměřen na 
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detekci emočních prožitků a prožitků sebevyjádření, jež mohu být relevantní pro 

danou třídu výrobků tedy luxusní zboží, což je velmi klíčové pro mou analýzu.58 

 Kvalitativní výzkum více odhaluje reálné souvislosti mezi jevy, jako jsou 

například faktické závislosti a to, pokud možno, v jejich úplnosti, dále se kvalitativní 

výzkum na rozdíl od kvantitativního orientuje více na pochopení smyslu jednajících 

sociálních subjektů.59 Proto jsem se rozhodla využít hloubkové rozhovory, tzv. „in-

depth interview“. Byly pro mě poměrně časově náročné, nicméně přes omezený 

početní vzorek mají vysokou validitu a jdou do hloubky tématu.  

Rozhovory s respondenty jsem si nahrávala pomocí diktafonu. Každý z deseti 

rozhovorů byl veden podle předem stanovených otázek a okruhů témat, které jsem 

chtěla s respondenty probrat. Často docházelo k obohacení rozhovorů i o další otázky, 

které z rozhovorů vyplynuly. Dle mého názoru byla tato forma rozhovoru 

nejvhodnější, zajímaly mě osobní pohledy, zkušenosti a připomínky, které bych pouze 

s využitím předem stanovených základních otázek jen těžko získala. 

3.3 Hypotézy a výzkumné otázky 

Jako první hypotézu své práce jsem si stanovila tvrzení, že lidé v České 

republice na rozdíl od jiných zemí konzumují primárně statky a služby, které jsou na 

první pohled viditelné, a až sekundárně investují své finance do kulturního a 

duševního bohatství. (Dále jen H1)  

Výzkumné otázky jsem si pro H1 stanovila tři: 

Q1.1 Co dělají respondenti ve volném čase? 

Q1.2 Jak často se respondenti obohacují kulturními a vzdělávacími statky? 

                                                
58 AAKER, D. A. Brand Building: Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6, s. 166 
 
59 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. 
1. vyd. Praha: Management Press, 2001, 160 s. ISBN 8072610384, s. 26 - 27 
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Q1.3 Na jaké pozici řadí respondenti důležitost dalšího studia a sebevzdělávání 

v kontextu dalších otázek. 

 

Jako druhou hypotézu jsem stanovila tvrzení, že vysokopříjmová skupina 

obyvatelstva svým odíváním konstatuje svou identitu v rámci této společenské vrstvy. 

(Dále jen H2) 

Výzkumné otázky pro H2: 

Q2.1  Konzumují respondenti luxusní zboží? 

Q2.2  Jaký je důvod výběru jejich oblíbených značek? 

Q2.3  Na jaké pozici řadí respondenti společenské uznání? 

Q2.4 Racionalizují respondenti svoje výpovědi? 

Q2. 5 Snaží se respondenti o verbální konstatování opaku jejich chování? 

 

Tyto hypotézy bych ráda dokázala nebo vyvrátila na analýze deseti 

respondentů, s nimiž jsem uskutečnila hloubkový rozhovor.  

Jak píše Pierre Bourdieu, jediná možnost, jak zachytit určitou skutečnost, je 

ponořit se do partikulárnosti určité empirické skutečnosti a postavit ji jako „jeden 

případ možného“, tedy jako jeden ze vzorců ve vesmíru o konečném počtu možných 

konfigurací.60 Jsem si tedy plně vědoma toho, že výsledek mé práce a následné 

potvrzení či vyvrácení hypotézy se bude odvíjet od vybraného vzorku respondentů, 

 které jsem si pro svůj výzkum vybrala. Zároveň se však domnívám, že výsledky 

mohou být přínosné a objasní určité zajímavé skutečnosti a zároveň poskytnou 

zajímavé doplnění tématu, které v soudobé literatuře není dostatečně zmapováno a 

teoreticky podloženo. 

                                                
60 BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN 80-7184-518-3, s. 
10 
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3.3.1 Otázky pro hloubkové rozhovory 

Jednou z nejtěžších částí mé práce bylo sestavení výzkumných otázek. Jak 

praví staré rčení, které se vkládá do úst Aristotelovi: 

 „Neexistují hloupé odpovědi, pouze chytré otázky.“ 

Při sestavování výzkumných otázek jsem se snažila, aby mé otázky směrem 

k respondentovi nebyly příliš nekonkrétní a následně respondentovy odpovědi nebyly 

plytké a pro můj výzkum tak neměly nepřínosnou hodnotu. Na druhou stranu jsem se 

nemohla ptát zcela přímočaře. Zároveň jsem se snažila, aby byl výzkum pro 

respondenta zajímavý.61 

Kromě základních sociodemografických údajů jsem při rozhovorech 

postupovala dle otázek, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a ty jsem následně 

analyzovala. 

3.4 Forma analýzy dat 

Pořízené rozhovory, které jsem nahrála na diktafon, jsem přepsala formou 

shrnujícího protokolu. Tento způsob přepisování jsem zvolila z důvodu některých 

zbytečných replik, kdy se respondenti nevyjadřovali k tématu, opakovali se, nebo se 

mě naopak vyptávali na můj výzkum a kontext rozhovoru v rámci bakalářské práce. 

Vzhledem k délce jednotlivých rozhovorů, které někdy přesahovaly i 90 minut, by se 

v doslovném přepisu jen těžce čtenářovi orientovalo a nijak by to neusnadnilo práci 

s textem a následné kódování. Forma přepisování do shrnujících protokolů snižuje 

rozsáhlý obsah materiálů, jednotlivé významové části je možno integrovat nebo úplně 

vypustit, protože jsou již obsaženy v jiných textových jednotkách. 62 

                                                
61 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. 
1. vyd. Praha: Management Press, 2001, 160 s. ISBN 8072610384, s. 85 
 
62 HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 
2008, 407 s. ISBN 978-80-7367-485-4, s. 209 
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Původně jsem zvažovala metodu analýzy pomocí programu Atlas.ti, který jsem 

nakonec, díky množství proměnných dat a snaze o individuální přístup k jednotlivým 

respondentům, zamítla.  

Mimo jiné bylo součástí mé analýzy, kromě zodpovězených otázek, také 

celkové působení respondenta. To, jakým způsobem se při rozhovorech respondent 

choval, nonverbální projev a celkový dojem, který v mnoha případech tvořil až 

polovinu informací, které jsem o daném respondentovi získala. V rámci zachování 

osobního komfortu respondentů jsem tyto informace do přílohy neuvedla. 

Jedná se o poměrně citlivé a osobní informace, a tak i během samotných 

rozhovorů jsem někdy vycítila, že na určitá témata nebo otázky nemohu klást takový 

důraz. Někdy jsem se snažila odpověď získat pomocí jiné, ne tak zjevné otázky, ale 

v několika málo případech se mi stalo, že jsem odpověď nedostala. Nemohu říci, že by 

mi respondenti určité informace cíleně zatajovali, ale v případě některých otázek 

nebyli schopni specifikovat svoji odpověď. Nezískanou odpověď, ať už z důvodu 

neschopnosti zodpovězení otázky nebo při přílišné citlivosti tématu, jsem do přepisu 

označila symbolem „X“. 

Kromě potvrzení či vyvrácení mnou stanovených hypotéz jsem se při své 

analýze snažila vyhledávat a navzájem porovnávat zajímavá data o životním stylu a 

značkové preferenci, která jsem následně zanášela do předem připravených map. 

Výsledky jsem poté uspořádala do dvou diagramů, které názorně zobrazují vztahy 

mezi pojmy.63 Koncept diagramu jsem převzala od Bourdieuho, který je podrobně 

popsal ve své knize Teorie jednání.64 Původní mapy mi sloužily jako pomocný krok, 

kde jsem si vyznačovala, v čem se respondenti názorově rozcházejí a kde se naopak 

shodují a co je charakteristické pro klasického konzumenta luxusního zboží. 

                                                
63 STRAUSS, Anselm a Juliet CORBINOVÁ. Základy kvalitativního výzkumu. Boskovice: Albert, 
1999, 196 s. ISBN 808-583-460-X, s. 146 
 
64 BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1998, 179 s. ISBN 80-7184-518-3. 
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Formu diagramu také použil Jiří Šafr65, kdy se pokusil zachytit okázalost 

spotřeby v rámci jednotlivých společenských tříd v kontextu věku jednotlivých 

respondentů. Tento výzkum společnosti MEDIAN s.r.o., z kterého článek vychází, 

jsem využila jako inspiraci při tvorbě vlastních diagramů. 

Původně jsem chtěla svůj výzkum porovnat i s jinými, např. kvantitativními 

výzkumy, obecně však na téma bohatých lidí v České republice v tomto tématu 

bohužel nikdy nebyla zpracována jediná studie, takže o životě téhle klíčové 

společenské skupiny není téměř nic známo.66 

V rámci své analýzy jsem se snažila na základě výpovědi jednotlivých 

respondentů určit základní prototypy lidí vybrané cílové skupiny, přičemž jejich celkovou 

charakteristiku mi dotvořil dojem, jakým na mě působili a jak se snažili stylizovat či 

nestylizovat své výpovědi právě do oněch prototypů, o kterých bude v závěru práce ještě 

hovořit. 

Jednotlivé respondenty jsem označila písmeny A – J. V textu se na přepisy 

jednotlivých rozhovorů odkazuji a označení respondenta uvádím vždy do závorky. 

  

                                                
65 ŠAFR, Jiří. Okázalá spotřeba a sociální třídy v České republice v roce 2004. SOCIOLOGICKÝ 
DATOVÝ ARCHIV [online]. 2006, 2., s. 13-16 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: 
http://www.socdistance.wz.cz/publikace/sdai2006_safr_okazspotreba.pdf 
 
66 KUNDERA, Ondřej. V říši nových milionářů: Pohled do světa druhé generace bohatých 
Čechů. RESPEKT. 2011, XXII, 10., s. 35-39 
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4. ZNAČKOVÁ PREFERENCE 

Příloha č. 1: Mapa značkové preference 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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V diagramu značkové preference můžeme vidět značky, které respondenti 

zmiňovali v rozhovorech ať už jako značky oblíbené, anebo v kontextu míst a 

obchodů, kam chodí rádi nakupovat. Osa X zachycuje, na kolik je značka luxusní, osa 

Y pak míru ostentativnosti, která se k dané značce váže. Umístění v diagramu tedy 

značí, na kolik je daná značka luxusní a ostentativní ve vzájemném vztahu a naopak. 

Vznikly tak čtyři kvadranty, kdy každý z nich poměrně specificky určuje 

vlastnosti dané značky.  Obecně, až na několik málo výjimek, můžeme jen těžko 

jednoznačně říci, zda je určitá značka výhradně luxusní nebo například ostentativní. 

Umístění značek v diagramu tedy do jisté míry vychází z prezentace značky 

jednotlivými respondenty a zároveň jejich, někdy i podvědomým, vystavováním a 

stylizací značek do určité podoby. 

Pokud se podíváme na diagram podrobněji, v prvním kvadrantu nalezneme 

typicky luxusní a zároveň ostentativní značky, jako je Prada nebo Louis Vuitton, 

(respondent B, respondent F) oproti tomu čtvrtý kvadrant zachycuje značky, které jsou 

luxusní, popř. je silně akcentovaná jejich prémiovost, ale respondenti je nevyužívají 

ostentativně. Příkladem může být třeba Tommy Hilfiger, což je velmi decentní značka, 

která nekomunikuje okázale své logo, a právě proto ji respondent (A) vnímá jako 

nadstandardní. Většinou se zde nacházejí poměrně malé, ne až tak známe značky, 

často kupované v zahraničí. Zde můžeme uvést třeba ručně šité obleky na míru od 

společnosti Delor. 

Poměrně zajímavou oblastí diagramu je druhý kvadrant, kam jsem umístila 

značky, které nejsou luxusní, ale ostentativní ve smyslu okázalé spotřeby, která se 

vymezuje právě vůči luxusním značkám. Zde bych ráda zmínila značku Dermacol. 

Respondent (I) uvedl, že si nekupuje žádnou drahou ani značkovou kosmetiku, že mu 

stačí pouze Dermacol. Tato značka se tak stává určitou ostentativní zbraní proti 

luxusní kosmetice. Obdobné je to i v případě značky Madeta. Jedná se o typicky 

českou značku, jejíž hlavní předností je dobrý poměr ceny a kvality a zároveň český 

původ, který se v řadě případů stává argumentem pro akcentování této značky a 
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zároveň vymezením vůči dražším a luxusnějším výrobkům, které jsou z pohledu 

konzumenta nesmyslné. Značka Madeta je tak opět využívána jako protiargument. 

V třetím kvadrantu se pak nacházejí značky, které nejsou luxusní a jejichž 

konzument se s nimi proti luxusním značkám žádným způsobem nevymezuje. Stále se 

však  jedná o poměrně kvalitní značky, jako je třeba Salamon nebo Zara. Zajímavým 

také shledávám to, že pokud by měli mít respondenti možnost výběru při nákupu 

potravin, většina z nich by se rozhodla pro Billu. Důvod byl ve všech případech stejný. 

Jedná se o poměrně malou prodejnu, kde však respondenti najdou vše, co potřebují 

v dostatečné kvalitě a nemusí při tom procházet velké množství regálů a čekat dlouhé 

fronty. I z těchto důvodů jsem Billu umístila na střed, kdy není úplně možné ji zařadit 

do konkrétního kvadrantu. 

4.1. Racionalizace nákupu 

Ve své práci jsem se nepokoušela z rozhovorů učinit kvantitativní závěry, proto 

je zbytečné zmiňovat počet preferencí, nebo názorového zastoupení v rámci určité 

otázky. Ráda bych se však pozastavila nad určitými zajímavostmi, které z rozhovorů 

vyplynuly. Jeden prvek je však natolik sjednocující, že ho nemohu v rámci své 

závěrečné analýzy vynechat. Během svých hloubkových rozhovorů jsem zjistila, že 

dochází k silné racionalizaci značek resp. jejich nákupu ze strany respondentů. Ať už 

jedinec luxusní značky konzumuje či nikoliv, pro výběr svých značek má vždy silně 

podložené argumenty, které v průběhu celého rozhovoru obhajoval. Pro konkrétnější 

porozumění bych v tomto místě ráda porovnala respondenta B a respondenta D.  

Respondent B nakupuje výhradně luxusní zboží. Ať už se jedná o příruční 

tašky, oblečení, nebo kosmetiku, vždy preferuje luxus. Má rád profesionalitu obsluhy, 

důvěřuje svým prověřeným značkám, rád se k nim vrací, protože mu výrobek 

příslušné značky dlouho vydrží, věří v jejich kvalitu a cena vůbec nehraje při nákupu 

roli. Oproti tomu respondent D luxusní značky téměř nekonzumuje. Má rád kvalitní 

věci, ale neshledává smysluplné utrácet tak vysoké částky peněz pouze za značku. 

Vnímá rozdíl mezi nekvalitní a kvalitní bundou, nikoliv však rozdíl mezi bundou 
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kvalitní a luxusní. Luxus se pro něho doslova stává synonymem pro předřazenost.67 

Oba respondenti mě během rozhovoru přesvědčovali o svém názoru a obhajovali tak 

svá chování, která v obou případech silně racionalizovali. Každý z respondentů má 

zcela jiný a svým způsobem vlastní „druh pravdy“, za kterým si pevně stojí. A tuto 

racionalizaci nákupu jsem pozorovala u všech respondentů, s nimiž jsem rozhovor 

uskutečnila. Respondenti si tak emocionální složku nákupu vůbec neuvědomují a 

zaměřují se na atributy výrobku, které dokáží funkčně vyjádřit. 68 

 Aaker69 kromě funkčního prožitku řadí mezi prožitky spojené se značkou 

ještě prožitek emoční a prožitek sebevyjádření. Na tomto místě bych se ráda 

zastavila u prožitku sebevyjádření a porovnala jej s klasickými autory. 

4.2. Budování vlastní identity 
V teoretické části své práce jsem zmiňovala názory Lipovetského70 a 

Baumana71 v kontextu spotřebitelské konzumace. Během realizace rozhovorů jsem se 

pokusila tento názorový rozpor analyzovat z praktického hlediska na mnou pořízeném 

materiálu.  

Na jednu stranu se potvrdilo Baumanovo tvrzení, že jedinec spotřebou vlastně 

konstatuje svou sociální roli a vybudovává si tak určitou sociální identitu. Jak jsem již 

uvedla na příkladu v předchozí kapitole, respondenti se svou konzumací stylizují do 

předem definované role a celkově tak racionalizují svůj nákup dle vzorce, který 

odpovídá jejich osobnímu přesvědčení a pohledu na konzumaci luxusu jako takovou. 

                                                
67 TUNGATE, Mark. Luxury World: The Past, Present and Future of Luxury Brands. 1.vyd. Highlight: 
Kogan Page, 2009, 260 s. ISBN 0749452633, Introuciton 3 
68 AAKER, D. A. Brand Building: Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6, s. 82 
 
69 Tamtéž, s. 81-85 
 
70 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Vyd. 1. Praha: Prostor, 
2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4.;  
LIPOVETSKY, Gilles. Říše pomíjivosti: Móda a její úděl v moderních společnostech. 1. vyd. Praha: 
PROSTOR, 2002. 450 s. ISBN 80-7260-063-X. 
 
71 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002, 343 s. ISBN 80-204-
0966-1. 
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Na druhou stranu se však potvrdil i názor Lipovetského, který konstatuje, že 

konzumenství  je založeno na získání slasti, blahobytu a emočních prožitků z daného 

výrobku či služby. Jedná se právě o onu emocionální složku, kterou zmiňuje Aaker,72 

jež respondenti nebyli schopni verbálně vyslovit. Z celkového profilu, který jsem díky 

analýze životního stylu a žebříčku hodnot měla možnost posoudit, respondenti 

vysokopříjmové skupiny obyvatel, zastoupeni mnou získaným vzorkem, konzumují a 

provozují aktivity, které je baví a přináší jim blahobyt, z kterých mají oni sami a 

členové jejich rodiny příjemný a naplňující prožitek.  

Skutečně je tak současná podoba konzumenství  této skupiny založena na 

uvolňování skrytých přáních a fantaziích. 73 Jen jsou tato přání využívána jako zbraně 

pro zlepšení mínění o nich samotných, což je samo o sobě vlastně také jejich skrytým 

přáním, které nikdy nebudou schopni vyslovit nahlas. 

4.3. Důvody k nákupu a hyperkonzumerismus 
Jak už jsem zmiňovala v teoretické části své práce, důvody k nákupu luxusního 

zboží a zboží obecně se samozřejmě u jednotlivých respondentů liší. Co je však 

jednotícím prvkem respondentů, s kterými jsem uskutečnila rozhovor, je touha po 

kvalitě. Respondenti jsou ochotni si připlatit za kvalitu, ba co víc nekvalitní věci přímo 

odmítají. Ať už respondenti touží po originálnosti nebo naopak nechtějí příliš 

vybočovat, kvalita je jedním z hlavních kritérií, podle kterých se racionálně rozhodují. 

Kvalitní značka je tak vnímaná jako dobrá značka, proto mnoho značek používá 

kvalitu jako základní prvek své identity 74 

 Důležitou roli hraje také doporučení a hlavně osobní předchozí zkušenost. Na 

základě té pak vzniká důvěra ve vybranou značku. Ačkoliv bych čekala opačný 

výsledek, v oblasti kosmetiky muži volí při výběru výrobků čistě emocionální 

                                                
72 AAKER, D. A. Brand Building: Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6, s. 81-85 
 
73 BAUMAN, Zygmunt. Tekutá modernita. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2002, 343 s. ISBN 80-204-
0966-1, str 120 – 121 
 
74 AAKER, D. A. Brand Building: Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6, s. 19, 70 
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argument, jako je vůně, oproti tomu ženy vyzdvihují čistě racionální argumenty, jako 

je přírodní složení, kvalita, doporučení důvěryhodné osoby apod.  

Cena při nákupu zboží nemá až zas takový význam, v některých případech 

respondenti cíleně vybírají nejdražší produkt v rámci dané kategorie. Patrné je to 

zejména u potravin. Jistou roli tady však sehrává i reklama, o které budu hovořit 

v následující kapitole. 

Rozhodujícím kritériem při nákupu je také prostředí a celkové působení 

prodejny, což se potvrdilo na preferenci obchodu Billa. Touha po kvalitě, originálnosti 

a jisté úrovni odívání svědčí o tom, že si respondenti plně uvědomují příslušnost 

k vyšší společenské vrstvě a ať už ostentativně či méně okázalým způsobem chtějí být 

rozeznatelní od klasického konzumenta. Móda je tak produktem třídního rozdělení, jejíž 

funkcí je uzavírat určitý kruh v sobě samém a zároveň se odlišit od kruhů ostatních.75 

V některých případech je právě ono luxusní zboží, v jiných případech pak onen 

nadhled nebo odstup od zboží luxusního původu to, co respondenti promítají do svého 

nákupního chování, a tím se snaží odlišit. 

Respondenti zmiňovali určité značky jako oblíbené, o některých se naopak 

vyjadřovali poměrně záporně. Bylo patrné, že značky využívají k vyjádření své 

osobnosti, nikdy však nedocházelo ke krajnímu vyjádření, které popisuje Aaker. Ke 

krajnímu vyjádření osobnosti dochází tehdy, když se značka stane extenzí nebo přímo 

součástí našeho já.76 

V teoretické části své práce jsem si položila otázku, zda je život 

vysokopříjmové skupiny obyvatelstva hyperkonzumní či nikoliv. Během analýzy 

rozhovorů jsem nebyla schopná jednoznačně na tuto otázku odpovědět. Každý 

respondent je zcela jiný, a proto nelze výsledky šetření globalizovat v nějaký 

jednoznačný závěr. Respondenti v rámci racionalizace svých postojů nikdy nepřipustí, 

                                                
75 SIMMEL, G. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. 1. Vyd. Praha: SLON, 2006. 205 s. ISBN 80-
86429-59-8, s. 103 
 
76 AAKER, D. A. Brand Building: Vytvoření silné značky a její úspěšné zavedení na trh. 1. vyd. Brno: 
Computer Press, 2003. 312 s. ISBN 80-7226-885-6, s. 136  
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že by bylo jejich chování hyperkonzumní. Co mi však přišlo zajímavé, je skutečnost, 

že každý z respondentů má určitou oblast spotřeby, kde se skutečně chová 

hyperkonzumně. Ať už se jedná o kabelky (C) nebo sportovní oblečení (F), každý 

z nich má pro něco slabost a svojí touhu v této oblasti otevřeně přiznává. Obecně se 

ale respondenti chovají rozvážně, dobře si uvědomují, kolik toho kupují a své nákupní 

chování se dokonce snaží cíleně omezit. (G)  

Pokud se na hyperkonzumaci ovšem podíváme z poněkud extrémního pohledu, 

který popisuje Lipovetský, tedy třetí fází hyperkonzumní společnosti, kde dominuje 

strach o naše zdraví, neustále preventivní prohlídky, vyžadování té nevyšší kvality 

lékařské péče a vysoké úrovně lidských služeb 77, pak se skutečně vysokopříjmová 

skupina obyvatel chová hyperkonzumně. Vyžaduje profesionalitu a servis prvotřídní 

kvality, kdykoli a kdekoli. (B) 

Pokud se na konzumaci luxusu podíváme Baudrillardovýma očima, 

respondenti se do jisté míry luxusem svádět nechají. Ať už luxusní výrobky kupují 

nebo nikoliv, luxus určitým způsobem registrují a každý z nich alespoň nějakou 

luxusní značku vlastní. Během rozhovorů jsem u respondentů zkoumala spontánní 

povědomí o značkách v rámci vybraných sektorů. Každý z nich během výčtu značek 

vyjmenoval minimálně jednu značku, která je luxusní. Možná se ne úplně všichni 

nechají svádět luxusními značkami ke koupi, ale rozhodně všem luxus svádí jejich 

myšlenky, které se poté promítnou v onom spontánním povědomí.  

4.1 Odmítání reklamy 

V rámci hloubkových rozhovorů jsem zkoumala, na kolik se respondenti 

nechají ovlivnit reklamou. Pokud jsem se zeptala napřímo, vždy se mi dostalo záporné 

odpovědi. Ve vztahu k reklamě u většiny lidí převažuje negativní postoj. Tento postoj 

však ne zcela odpovídá skutečnosti, neboť se lidé v této oblasti více než kdekoli jinde 

                                                
77 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Vyd. 1. Praha: Prostor, 
2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4, s. 63 
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stylizují.78 Pokud jsem se však s respondenty pokusila probrat jednotlivé segmenty zboží, 

většina z nich připustila, že při nákupu určitého zboží je reklama částečně ovlivní.  

U žen se jednalo o kosmetiku nebo potraviny. Respondentka (C) uvedla, že ji 

reklama ovlivní v případě, že by inzerovala nový výrobek její oblíbené značky 

kosmetiky. Respondentka (B) zase připouští, že pokud vidí v televizi reklamu na nový 

potravinový produkt, při příštím nákupu se jde podívat a pokud ji zaujme, vyzkouší 

ho. 

U mužů má reklama vliv pouze v zastoupení více faktorů. Respondent (A) 

připustil, že v kombinaci reklamy na nové pivo Staropramen a velkého horka na 

cyklistickém výletě zatoužil vyzkoušet nové osvěžující pivo a výrobek si proto 

zakoupil. Respondent (F) je zase pravidelným čtenářem časopisu Outdoor. Pokud ho 

tištěná reklama zaujme a doporučí mu výrobek i obchodník, rád vyzkouší něco 

nového.  

Z analýzy nákupního chování jedinců mimo jiné vyplynulo, že muži jsou více 

orientováni na značky. Pro některé ženy bylo obtížné vyjmenovat 5 značek z určitého 

segmentu, oproti tomu muži na tyto exaktně položené otázky odpovídali snáze než na 

otázky emočního charakteru, kde se naopak ženy velmi rozpovídaly.  To potvrzují i 

údaje společnosti MML z roku 1998, které upřesňují již známé tvrzení o rozdílném 

vztahu k nakupování mužů a žen. Ženy nakupují obecně sice raději než muži, ale ke 

značkovému zboží se více přiklánějí muži. Při jejich bezradnosti či nechuti 

k nakupování je značka jasným vodítkem, jak bez větších útrap rychle nakoupit.79 

V přepisech rozhovorů jsou uvedeny reklamní kampaně oblíbených značek 

respondentů, schopnost vybavit si je se různí, co mě však překvapilo, (a pro tuto chvíli 

bych si dovolila udělat malou výjimku a použít kvantitativní závěr) 3 z 10 respondentů 

                                                
78 TUČEK, Milan a Hana FRIEDLANDEROVÁ. Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: SLON, 2000, 
276 s. ISBN 80-85850-88-5, s. 142 
79 TUČEK, Milan a Hana FRIEDLANDEROVÁ. Češi na prahu nového tisíciletí. Praha: SLON, 2000, 
276 s. ISBN 80-85850-88-5. s. 114 – 118  
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uvedli reklamu „Bobika“ 80 jako reklamu, která je v poslední době zaujala. Nikdo však 

nebyl schopen správně určit, co reklama propagovala.  

Přemýšlela jsem, proč respondenti, alespoň zpočátku, tak zásadně reklamu 

odmítali. Celkové odmítání reklamy může souviset s tím, že už reklama nepopisuje 

funkční hodnoty výrobku, nýbrž jeho hodnoty spjaté s emocionální stránkou.81 A tím 

se opět dostáváme k racionalizaci nákupu a tedy i samotné reklamy. Respondenti si 

nákup racionalizují do té míry, že odmítají „něco tak povrchního, jako je reklama“, 

která cílí na emoce, které mají oni sami silně pod kontrolou a nenechají se jimi 

ovlivnit.  

                                                
80 Viz. http://www.youtube.com/watch?v=SVvR3J6reFM cit. [2012-04-11]; reklama společnosti 
Centrum.cz z roku 2004 
 
81 LIPOVETSKY, Gilles. Paradoxní štěstí: Esej o hyperkonzumní společnosti. Vyd. 1. Praha: Prostor, 
2007. 400 s. ISBN 978-80-7260-184-4. s. 53 
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5. ŽIVOTNÍ STYL 

Příloha č. 2: Mapa životního stylu 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Při vytváření diagramu životního stylu jsem postupovala obdobně jako 

v případě značek. Jednotlivé body zájmu jsem zanášela na základě toho, na kolik je 

aktivita luxusní a ostentativní. K celkové podobě diagramu mi pomohli samotní 

respondenti, kteří své aktivity prezentovali příznačným způsobem, což mi dopomohlo 

vytvořit celkový přehled aktivit. Je potřeba říct, že některé aktivity byly prezentovány 

respondenty zcela rozdílně. Pokusila jsem se tedy zachytit jejich zajímavou podstatu a 

zanést je do mapy tak, aby se vyskytovaly třeba i na netradičním místě a bylo možné 

je interpretovat i jiným než klasickým způsobem.  

První kvadrant zachycuje typicky luxusní a ostentativní aktivity, jako je 

členství v luxusních klubech (Volcano, Fitness Aqua Palace Praha), solárium a stále 

také ještě golf a tenis. Mimo jiné jsem do prvního kvadrantu zanesla také umělecké 

butiky, kde je možno nakoupit více značek. Tyto butiky se vyznačují tím, že se 

nevyskytují na příliš frekventovaných místech a nabízejí velmi originální až výstřední 

zboží. Ačkoliv se nejedná o klasicky luxusní zboží, jejich cena je poměrně vysoká. Pro 

respondenta (I) je to určitý lehce výstřední nadstandard, který osobně považuje za 

čátečně luxusní. 

V druhém kvadrantu můžeme opět vidět aktivity, které nejsou luxusní, ale 

respondenti je využívají jako ostentativní symboly deklarující jejich postoj k luxusu 

jako takovému. Typickým příkladem je aktivní dovolená. Až na jednu výjimku se 

respondenti shodli, že preferují alespoň zčásti aktivní dovolenou, čímž mi někteří 

dávali najevo, že rozhodně nehodlají trávit 14 dní v pětihvězdičkovém hotelu u bazénu. 

V jejich podání to někdy vyznělo až trochu pohrdavě, proto jsem aktivní dovolenou 

umístila právě do prvního kvadrantu. Jako další příklad můžeme uvést Chorvatsko. 

Rozhodně se nejedná o luxusní destinaci a zároveň tím jedinec vysokopříjmové 

skupiny obyvatelstva říká: „Nejsem náročný, pojedu klidně jenom do Chorvatska.“(I) 

Do druhého kvadrantu jsem také umístila kulturní život. Všichni respondenti, 

s kterými jsem uskutečnila rozhovor, do jisté míry žijí kulturně, avšak v tomto případě 

to bylo nejvíce akcentováno jako určitý argument vůči luxusnímu životu ve smyslu 

odmítání povrchních kulturních událostí. Proto jsem se rozhodla o zaznamenání právě 
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do tohoto kvadrantu. Kulturním životem jsou v tomto případě myšleny časté návštěvy 

divadla a kina, různé semináře, nikoliv společenské večírky a firemní akce. 

Ve třetím kvadrantu jsou zaneseny aktivity, které nejsou luxusní, ale zároveň 

nijak zásadně nevybočují a neupozorňují na postoj k luxusu, ale jsou příznačné pro 

vysokopříjmovou skupinu obyvatel. Jedná se o pravidelné vzdělávání se, nakupování 

oblečení v Rakousku nebo přes internet, pravidelná četba knih nebo nohejbal. 

Ve čtvrtém kvadrantu pak můžeme vidět aktivity jako je jóga, indická nebo 

vietnamská kuchyně a sushi, které se po několika letech velkého rozruchu okolo 

pojídání syrových ryb stalo neostentativní aktivitou, která se stává dostupnou i pro 

nižší skupinu obyvatel. Pokud se však jedná o kvalitní sushi (Sushi Bar), stále můžeme 

hovořit o luxusní ostentativní aktivitě. 

Aktivity, které respondenti během rozhovorů popisovali, byly různé, určité 

aktivity je však spojovaly. Všichni jezdí pravidelně na dovolenou a to zhruba 4x do 

roka. Každý z respondentů se věnuje nějakému sportu a v některých případech byl 

sport dokonce prezentován jako určitá osobní povinnost. Lipovetsky říká, že sport je 

potřeba provozovat pro to, že rozvíjí nevyšší mravní kvality, překonávání sama sebe, 

zocelování vlastní vůle a zdokonalování tělesných schopností.82 A sport je právě 

jednou z oněch oblastí, u kterých se očekává, že se jí bude vysokopříjmová skupina 

obyvatel věnovat.  

5.1 Životní priority jako součást životního stylu 

Respondenti dostali během rozhovorů za úkol seřadit 13 hodnot dle jejich 

osobního žebříčku priorit. Výsledky jsem zanesla do následující tabulky. Čísla u 

jednotlivých hodnot značí, na jakém místě byla hodnota umístěna samotným 

respondentem. 

                                                
82 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: Bezbolestná etika nových demokratiských časů. 1. vyd. 
Praha: Prostor, 1999, 312 s. ISBN 80-7260-008-7, s. 126 
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Tabulka č. 1: Žebříček hodnot 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

V tabulce je patrné, že zdraví označili všichni respondenti jako první a tedy 

nejdůležitější prioritu, na druhém a třetím místě se pak většinou vyskytuje štěstí 

v partnerském soužití nebo velká rodina a mnoho přátel. Dále už se ale jednotlivé 

priority respondentů liší. Viditelné je to u hodnoty „Být dobře finančně zajištěn.“ nebo 

„Být zajištěn natolik, abych už nikdy nemusel/a pracovat.“ 

Řazení těchto hodnot dle životních priorit se u respondentů někdy liší s jejich 

verbálními výpověďmi. Kromě respondenta (I) všichni uvedli, že je práce baví a že ji 

dokonce vnímají jako společnosti přínosnou. (Kromě respondenta J). Respondent (F) 

však uvedl na třetím místě hodnotu „Být zajištěn natolik, abych už nikdy nemusel/a 

pracovat.“, což nepřímo odporuje s jeho výrokem o tom, že ho jeho práce baví a 

naplňuje. Domnívám se, že tvrzení, že respondenty jejich práce baví, je částečně 

pravdivé. Na druhou stranu si však uvědomují, že se od nich tato odpověď očekává, a 

proto odpovídají vždy kladně, i když o tom nemusí být zcela jednoznačně přesvědčeni. 

Práce je určitou morální povinností, jak zvyšovat svoji dokonalost, v rámci povinnosti 

k sobě samému je práce na velmi vysoké pozici.83 

                                                
83 LIPOVETSKY, Gilles. Soumrak povinnosti: Bezbolestná etika nových demokratiských časů. 1. vyd. 
Praha: Prostor, 1999, 312 s. ISBN 80-7260-008-7, s. 136 

Jednotlivé	  pozice	  v	  žebříčku	  hodnot
A B C D E F G H I J

Být	  dobře	  finančně	  zajištěn/a.	   8. 5. 5. 8. 3. 11. 6. 5. 5. 7.
Mít	  velkou	  rodinu	  a	  mnoho	  přátel. 2. 3. 2. 4. 5. 5. 3. 9. 8. 2.
Dělat	  práci,	  která	  Vás	  baví.	   3. 4. 4. 3. 4. 4. 5. 3. 3. 3.
Mít	  dobré	  postavení	  v	  práci.	   9. 9. 8. 5. 7. 7. 7. 4. 7. 5.
Být	  uznáván/a	  ve	  společnosti,	  před	  rodinou	  i	  přáteli.	   4. 6. 9. 7. 6. 6. 4. 10. 10. 4.
Bydlet	  v	  dobře	  vypadajícím	  domě/bytě.	   12. 10. 11. 10. 11. 9. 8. 11. 11. 10.
Hodně	  cestovat	  a	  jezdit	  na	  dovolené	  i	  několikrát	  do	  roka.	   10. 7. 6. 9. 8. 8. 9. 6. 6. 9.
Být	  šťastná/ý	  v	  partnerském	  soužití.	   5. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 6.
Vypadat	  a	  působit	  na	  své	  okolí	  tak,	  jak	  to	  náleží	  Vašemu	  
pracovnímu	  a	  finančnímu	  postavení.	   11. 12. 13. 11. 10. 10. 13. 13. 12. 11.
Vlastnit	  automobil	  Vámi	  vytoužené	  značky.	   13. 13. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 13. 12.
Být	  zajištěn/a	  natolik,	  abyste	  už	  nikdy	  nemusel/a	  pracovat.	   6. 11. 10. 9. 13. 3. 11. 7. 9. 13.
Mít	  čas	  a	  možnost	  dále	  studovat,	  vzdělávat	  se,	  chodit	  na	  
nejrůznější	  semináře,	  navštěvovat	  pravidelně	  divadlo/kino	  a	  
všeobecně	  být	  kulturně	  aktivní.	   7. 8. 7. 5. 9. 11. 10. 8. 4. 8.
Zdraví.	   1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.

Respondent
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Zajímavé je pozorovat v tabulce jednotlivé respondenty jako ucelené osobnosti 

a zároveň je porovnat s jejich výpověďmi z přepisu rozhovorů. Pro respondenta (H) je 

důležitá rodina, pravidelně jezdí na víkendové akce, kupuje si oblečení, které mu 

doporučí dcery, rád hraje deskové hry a je společenský. Jak vyplývá z tabulky č. 1, je 

pro něho důležité, aby ho práce bavila a byl v ní úspěšný a k tomu dokázal zajistit 

rodinu. O luxusní zboží nemá zájem, rád jezdí na dovolenou po České republice a to, 

jak bude celkově působit na své okolí, ho vůbec nezajímá. Nechodí na žádné 

společenské večírky, nejraději večer sleduje ČT 24 nebo Sport. Když jsem se podívala 

na aktivity a značky, které jsem k respondentovi (H) zanesla do diagramu, většina 

z nich se vyskytovala ve třetím kvadrantu, tedy v oblasti nekonzumování luxusu a 

neostentativnosti chování. Následně jsem tyto výsledky porovnala s řazením hodnot 

z tabulky č. 1 a zkoušela mezi nimi hledat určité vazby. 

Obdobným způsobem jsem postupovala i v případě ostatních respondentů, 

bohužel však nemám možnost popsat jednotlivé profily respondentů více do hloubky. 

Během zanášení jednotlivých aktivit a značek do obou grafů jsem si nemohla 

nepovšimnout jisté provázanosti. Každého respondenta jsem si označovala zvláštní 

barvou, abych z výsledných diagramů mohla vyčíst, ve kterém kvadrantu resp. oblasti 

míry luxusu a ostentativního chování se respondentovi odpovědi vyskytovaly 

nejčastěji. Výsledkem mého zkoumání bylo kromě potvrzení či vyvrácení hypotéz i 

stanovení několika základních osobnostních kategorii vysokopříjmové skupiny 

obyvatel, které bych teď ráda popsala. 

6. INTERPRETACE VÝSLEDKŮ 

Na základě prostudované literatury, výzkumu a následném porovnávání 

výsledků jsem vytvořila 5 základních kategorií, které dle mého názoru z hlediska 

konzumace značek a životního stylu obecně mapují respondenty vysokopříjmové 

skupiny obyvatel. Jednotlivé kategorie jsem určila na základě diagramů značek a 

životního stylu v porovnání s žebříčkem hodnot, který respondenti dostali za úkol 

sestavit. Zejména díky větší koncentraci prvků v jednotlivých kvadrantech se mi 

podařilo jednotlivé respondenty zařadit právě do těchto následujících kategorii: 
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1. Konzumace luxusního zboží ostentativním způsobem. 

2. Konzumace luxusního zboží neostentativním způsobem. 

3. Nekonzumace luxusního zboží. 

4. Nekonzumace luxusního zboží v kontextu ostentativní deklarace svého postoje. 

5. Nevědomá konzumace luxusního zboží v kontextu ostentativní deklarace 

antiluxusního chování. 

 

Pro výsledky mé práce není nutné zmínit konkrétní respondenty a jejich 

zařazení do patřičných skupin. Během svých hloubkových rozhovorů jsem měla 

poměrně štěstí a podařilo se mi získat respondenty s různými názorovými a životními 

prioritami a jen díky tomu se mi podařilo výše uvedených pět kategorií sestavit. Pro 

každou jednotlivou kategorii příslušníků vysokopříjmové skupiny obyvatel vyplývá 

poměrně podrobná, avšak obecná charakteristika, která se odráží od dvou základních 

kritérií - konzumace luxusu a ostentativnost. Tato dvě základní kritéria se tak stala 

základním kamenem mé bakalářské práce a interpretace jejich výsledků. Metoda 

personalizace výsledků se běžně využívá v marketingové komunikaci, proto jsem se 

rozhodla tyto obecné kategorie částečně fiktivně personalizovat a lépe tak popsat 

výsledky svého zkoumání. 

1. Konzumace luxusního zboží ostentativním způsobem. 

V první kategorii můžeme najít svobodnou manažerku Petru, která má ráda 

luxus a ostentativním způsobem to dávají najevo. Jezdí na exotické dovolené, 

má ráda kvalitní ručně šité kabelky a boty. Její nejoblíbenější značkou je Prada. 

Je členem golfového klubu a pravidelně sama běhá. Bydlí v mezonetovém bytě 

a miluje thajskou kuchyni. 

 

2. Konzumace luxusního zboží neostentativním způsobem. 

V druhé kategorii se nachází pan Pavel, který má luxusní značky velmi rád, ale 

nesnaží se to dávat příliš najevo. Pracuje na volné noze a pro velké firmy 

poskytuje finanční poradenství. Do práce jezdí Volvem a úplně nejraději má 

šité obleky na míru od společnosti Delor. Každý rok jezdí na dovolenou do 

Švýcarska a několikrát do roka lyžovat s celou svojí rodinou. 
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3. Nekonzumace luxusního zboží. 

Ve třetí kategorii se nachází paní Dana. Ačkoliv už má jít za 5 let do důchodu, 

neustále se snaží vzdělávat. Chodí do divadla a je celkově velmi kulturní. 

Sportu se věnuje spíše pasivně, bydlí v řadovém domku a oblečení nejraději 

nakupuje v Promodu. Pokud má tu možnost, ráda si nakoupí i oblečení 

v zahraničí, kde má vyhlídnuté své oblíbené značky, které zatím v České 

republice nejsou dostupné. 

 

4. Nekonzumace luxusního zboží v kontextu ostentativní deklarace svého 

postoje. 

Čtvrtou kategorii zastupuje pan Robert. Zatím ještě nemá rodinu. Nerad utrácí 

za drahé oblečení a má rád kvalitní české výrobky. Za kvalitu je ochoten si 

připlatit a zejména kvalitní boty nedá dopustit. V poslední době si oblíbil 

značku Gabor. Do práce jezdí Škodou Yeti a už 3 roky se myje výhradně 

sprchovým gelem Radox, protože odmítá utrácet peníze za zbytečně 

předraženou kosmetiku. 

 

5. Nevědomá konzumace luxusního zboží v kontextu ostentativní deklarace 

antiluxusního chování. 

Luboš je typickým příkladem rozporu v přístupu ke značkám. Říká, že nemá 

značkové věci rád, dokonce o nich nemá přehled a o luxusní zboží se vůbec 

nezajímá. O víkendu chodí hrát s bratrancem hokej a taky rád jezdí na motorce. 

Jeho nejoblíbenější restaurace je La Casa Argentina. Je ochoten si připlatit za 

kvalitu, ale pouze pokud se sejde více faktorů, které ho přesvědčí o koupi. 

Kosmetiku používá výhradně Hugo Boss, protože mu nejvíc voní. Košile do 

práce mu kupuje manželka, ale když už by si měl nějakou vybrat, zašel by do 

obchodu Ralph Lauren. 

 

7. ZÁVĚR 

Jako hlavní hypotézu své bakalářské práce jsem si stanovila tvrzení, že lidé 

v České republice na rozdíl od jiných zemí konzumují primárně statky a služby, které 

jsou na první pohled viditelné a až sekundárně investují své finance do kulturního a 
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duševního bohatství. Díky rozsahu práce jsem bohužel neměla možnost udělat 

komparativní analýzu České republiky s jinými zeměmi a zhodnotit tak, nakolik se 

Česká republika v tomto ohledu od jiných zemí liší. Proto jsem tuto hypotézu vztáhla 

pouze na obyvatele ČR. 

 V případě první respektive hlavní hypotézy jsem porovnala aktivity, které 

respondenti dělají ve svém volném čase, což je zejména sport, relaxace a čas strávený 

s rodinou. Pomocí výzkumných otázek jsem dále zkoumala, jak často se respondenti 

obohacují kulturními a vzdělávacími statky. Výpovědi se samozřejmě u jednotlivých 

respondentů lišily, ale obecně lze konstatovat, že zejména vzdělávací aktivity 

vysokopříjmová skupina obyvatel nevidí jako svou prioritu a příliš času těmto 

aktivitám nevěnuje. To se potvrdilo i v rámci řazení priorit v hodnotovém žebříčku, 

kdy důležitost dalšího vzdělávání zaujímala průměrně 9.–10. pozici. (viz tabulka č. 1) 

Výsledné vyvrácení nebo potvrzení hypotézy se tedy odvíjí od míry konzumace 

luxusního zboží. Existuje zde přímá úměra, kdy čím více luxusní zboží jedinec 

konzumuje, tím méně investuje svůj čas do dalšího vzdělávání či kultury. Na druhou 

stranu bylo pro všechny respondenty, s nimiž jsem učinila rozhovor, velmi důležité 

cestování a aktivně strávený čas v době pracovního volna, což vnímám jako argument, 

který hypotézu částečně vyvrací. 

Má hypotéza se tedy částečně potvrdila a částečně vyvrátila. Záleží na 

jednotlivých respondentech, kteří se od sebe v tomto ohledu tak zásadně liší, že nebylo 

jednoznačně možné hypotézu potvrdit nebo vyvrátit. 

V případě druhé hypotézy, tedy tvrzení, že vysokopříjmová skupina 

obyvatelstva svým odívání konstatuje svou identitu v rámci této společenské vrstvy, 

došlo k potvrzení této hypotézy. Jak jsem již konstatovala v kapitole Racionalizace 

nákupu a Budování vlastní identity, každý respondent se poměrně jasně vyhraňuje ke 

konzumaci luxusního zboží, a ať už se jedná o pozitivní či negativní vztah, svým 

odíváním se snaží své postoje vyjádřit v rámci společenské vrstvy, do které se řadí. 

Zajímavou shledávám skutečnost, že každý respondent vnímá své postavení v rámci 

vysokopříjmové skupiny obyvatel poněkud jinak a nerozlišuje ji na základě příjmu, ale 
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právě na základě onoho postoje ke konzumaci luxusu a svým odívání tak deklaruje 

vlastní identitu v rámci této postojové společenské vrstvy. 

Během výzkumu a psaní své bakalářské práce jsem měla tu možnost hlouběji 

nahlédnout do problematiky konzumace luxusu a životního stylu skupiny, která není 

z hlediska současné literatury příliš prozkoumána. Některé historické teoretické 

koncepty se potvrzují, jiné se naopak zcela rozcházejí se soudobou společenskou 

situací. Obecně však zastávám názor, že zejména v českém prostředí neexistuje 

dostatečné množství literatury, které by mohlo výzkumy v této oblasti podložit a 

situace pro každý trh je na tolik specifická, že závěry analýz ze zahraniční literatury 

nemůžeme vždy přejímat v naprostém důsledku. 

Řada výsledků přinesla překvapivá zjištění, proto bych na závěr ráda zmínila to 

nejdůležitější. Vysokopříjmová skupina obyvatel má vždy určitý vztah k luxusu, ať už 

se jedná o vztah pozitivní či negativní, nikdy se nejedná o pasivitu. Na základě tohoto 

přístupu se odvíjí celkový vzorec chování a konzumace daného jednice. Jakkoli se 

vysokopříjmová skupina obyvatel snaží racionalizovat své nákupní chování a onen 

vztah k luxusu, stále je velmi důležitým rozhodujícím faktorem emocionální složka, 

kterou si ještě pořád není tato skupina schopná uvědomit. 

 Výsledky mé bakalářské práce lze považovat za určitou sondu do tématu 

konzumace luxusního zboží vysokopříjmové skupiny obyvatelstva. Bohužel nebylo 

možné realizovat podrobnější výzkum nebo určité porovnání se situací v zahraničí, 

nicméně tato práce může posloužit jako jeden z pohledů na danou problematiku a 

částečně tak rozšířit teoretický pohled na tuto oblast. Do budoucna by tato práce mohla 

být přínosná ke srovnání s jinými výzkumy, popřípadě by se dala rozšířit na práci 

magisterskou. Byla bych ráda, aby tato práce posloužila jako určitý praktický vhled do 

tématu a vhodně tak rozšířila současné informační penzum o této oblasti. 
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SUMMARY 

This thesis describes the lifestyle and consumption of luxury goods of the high-income 

segment of population of the Czech republic. At the beginning of the thesis two basic 

hypotheses were established. The main hypothesis states that the portion of high-

income inhabitants of the Czech republic primarily consumes goods and services that 

are visible and only then secondarily invests its money into cultural and intellectual 

wealth. Through the analysis of in-depth interviews that were conducted with ten 

respondents with higher income than 1 million crowns a year, the hypothesis was 

partially confirmed and partly refuted. In the case of the second hypothesis a 

confirmation of the matter of fact that the high-income population segment states their 

identity by it's clothing in this social strata was achieved. 

 

The work compares theoretical literature with practically oriented research and the 

results are interpreted using mental maps and the creation of five sample categories 

characteristic for the high-income section of the population. 

 

In the conclusion it is stated that the high-income segment of the population always 

has some   relation to luxury, whether the relation is positive or negative, it is never 

passivity and the overall behavioural pattern and the consumption of an individual 

depends on the basis of this approach. Although the high-income segment of the 

population is trying to rationalize it's shopping behaviour and that personal relation to 

luxury, an essential and decisive factor is still the emotional component, which this 

group is still unable to recollect.  
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Otázky pro hloubkové rozhovory 

 

Věk: 

Dosažené vzdělání: 

Současné zaměstnání: 

Stav: 

 

1. Co rád/a děláte ve Vašem volném čase? 
2. Provozujete svůj koníček raději sám/a nebo s přáteli? 
3. Věnujete se pravidelně nějakému sportu? Kde a jak často? 
4. Jaké vybavení si pro tento koníček kupujete? (značka, typ) 
5. Jste členem nějakého klubu? (sport, pravidelné semináře, školení, jakákoli jiná 

indoorová/outdoorová aktivita) 
- Jaká značka oblečení/sportovního vybavení je v tomto kolektivu populární? 

6. Kde jste byl/a naposledy na dovolené (3), jaký typ dovolené obecně preferujete? 
(místo, aktivní/pasivní, kolektivní atd..) 

7. Vyjmenujte 5 značek, které Vás spontánně napadnou v rámci těchto kategorií: 
a. Oblečení 
b. Kosmetika 
c. Automobil 
d. Sportovní vybavení 

8. Máte nějakou oblíbenou značku oblečení? Proč ji máte rád/a? Víte, kde se zboží 
této značky vyrábí? Víte něco o její historii? Řekněte mi cokoliv, co vás k této 
značce napadne. 

9. Vybavíte si reklamní kampaň Vaší oblíbené značky? 
10. Kde a jaké zboží nejraději nakupujete? 

a. Potraviny 
b. Oblečení 
c. Kosmetiku 
d. Sportovní vybavení 

11. Pokud vlastníte automobil/y, jaké značky a roku výroby? 
12. V jakém typu domu bydlíte? (centrum/okraj města/malé město/velké město) 
13. Navštívil/a jste v poslední době (6 měsíců) nějaký zajímavý seminář/přednášku? 

Jaké a kolik jich bylo? 
14. Zúčastnil/a jste se v poslední době (6 měsíců) nějaké kulturní události? 

Divadlo/koncert/festival. Jaké a kolik jich bylo? 
15. Čtete pravidelně knihy? Které 3 poslední knihy jste přečetl/a? (Mimo pracovní 

povinnosti.) 
16. Jak často se stravujete v restauraci? Máte oblíbený podnik? (Soukromý 

oběd/večeře) 
17. Jak trávíte Vaše volné víkendy? 
18. Baví Vás vaše práce? Máte pocit, že je Vaše práce společnosti přínosná? 
19. Přispíváte na nějakou nadaci, věnujete se charitativní činnosti? 
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20. Jaký je Váš životní sen? 
21. Pokud byste vyhrál/a v loterii velkou částku peněz, jak byste ji investoval/a, co 

byste si za ni pravděpodobně koupil/a? 
22. Čtete pravidelně noviny? 
23. Která reklama (TV/Print/Billboard/Online) Vás v poslední době zaujala? A kdy 

jste si naposledy něco podle reklamy koupil?  
24. Na základně čeho se rozhodujete při nákupu: 

a. Potravin 
b. Kosmetiky 
c. Oblečení 
d. Sportovní výbavy 
e. Dovolené 

25. Ovlivní Vás při nákupu v těchto segmentech reklama? Jaká? (Nutno do detailu 
probrat jednotlivé segmenty nákupu) 
a. Potraviny 
b. Kosmetika 
c. Oblečení 
d. Sportovní výbava 
e. Dovolená 

26. Nakupujete obecně spíše luxusní zboží nebo preferujete zboží střední třídy? 
27. Které značky jsou podle Vás na českém trhu luxusní?  
28. Jak byste charakterizoval/a svůj životní styl? 
29. Seřaďte prosím následující hodnoty dle Vašeho osobního žebříčku priorit od 

nejdůležitější po nejméně důležitou: (Nutno přinést vytištěné na papíře a dát 
respondentovi možnost si odpověď dostatečně promyslet.) 

a. Být dobře finančně zajištěn/a. 
b. Mít velkou rodinu a mnoho přátel. 
c. Dělat práci, která Vás baví. 
d. Mít dobré postavení v práci. 
e. Být uznáván/a ve společnosti, před rodinou i přáteli. 
f. Bydlet v dobře vypadajícím domě/bytě. 
g. Hodně cestovat a jezdit na dovolené i několikrát do roka. 
h. Být šťastná/ý v partnerském soužití. 
i. Vypadat a působit na své okolí tak, jak to náleží Vašemu pracovnímu a 

finančnímu postavení. 
j. Vlastnit automobil Vámi vytoužené značky. 
k. Být zajištěn/a natolik, abyste už nikdy nemusel/a pracovat. 
l. Mít čas a možnost dále studovat, vzdělávat se, chodit na nejrůznější 

semináře, navštěvovat pravidelně divadlo/kino a všeobecně být kulturně 
aktivní. 

m. Zdraví. 
30. Máte nějaké tajné přání? (Nemusí být reálné) 

 


