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Abstrakt 

Ve své bakalářské práci „Etnografie prodeje luxusního zboží pro děti“ zkoumám povahu 

komunikace luxusu v prostředí luxusního butiku. Tvrdím, že komunikační sdělení luxusu je 

součtem několika dílčích častí, které jsou propojeny navzájem a na nichž závisí úspěšnost 

sdělení. Komunikace luxusu zahrnuje prostředím, v němž probíhá, aktéry, kteří se 

komunikace účastní a samotné předměty luxusu. K aktérům patří prodávající, poskytující 

služby v rámcích prostředí obchodu a kupující. Na základě dat, sebraných pomocí 

zúčastněného pozorování, jsem došla k závěru, že všechny prvky procesu komunikace se 

ovlivňují navzájem a jsou citlivé na změny v rámci daného uskupení. 

 

Abstract 

In this thesis "Ethnography of sales of luxury goods for children" I explore the nature of 

communication of luxury in a boutique. I claim that communication message of luxury is 

the sum of several sub-parts, which are interconnected and upon which depends the 

success of the message. Communication includes luxury environment in which it takes 

place, actors who are involved in communication and luxury products themselves. The 

actors are shop assistants, providing services within the shopping environment and 

customers. Based on data collected through participatory observation, I have concluded 

that all elements of the communication process affect each other and are sensitive to 

changes within the group. 
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obchod, značka 
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1. Úvod 

1.1 Motivace k výběru práce a její záměr 

V létě roku 2012 jsem dostala pracovní nabídku v obchodě s dětským luxusním oblečením. 

Zkušenost s prodejem jsem měla, proto jsem nabídku s radostí přijala. Už během svého 

prvního pracovního dne jsem pochopila, že nejde o obyčejný obchod. Odlišnost 

prodávaného zboží, skupiny zákazníků a poskytovaných služeb byla pro mě překvapující a 

tušila jsem, že byla jaksi spojena s tím záhadným slovem „luxus“. Jako zodpovědná 

pracovnice jsem se začala o otázku luxusu zajímat. Nejprve to bylo čtení časopisů pro ženy, 

zprostředkujících pojem luxusu pro běžnou populaci. Později jsem začala zkoumat 

naučnou literaturu, nabízející výklad tohoto sociálního jevu. Své názory na luxus jsem měla 

možnost tříbit v kruhu svých zkušenějších kolegyň. S nabýváním praktické zkušenosti 

během vykonávání zaměstnání mé teoretické znalosti narážely na konkrétní empirické 

situace a často v tomto souboji neobstály. Začala jsem si uvědomovat svou roli 

v komunikaci luxusu a možnou hodnotu této role pro vědecký výzkum. Celé dění mi 

připadalo jako divadelní hra, a já jsem měla povolený vstup za kulisy. 

Tato práce je výsledkem mého dlouhodobého „profesionálního“ zájmu o luxus a módu a je 

pokusem důkladněji prozkoumat daný sociální jev v českém prostředí. Jako hlavní 

výzkumný problém své práce jsem zvolila komunikaci luxusu. Cílem je prozkoumat 

prostředky, pomocí nichž komunikace luxusu probíhá, předmět komunikace a aktéry, 

účastnící se této komunikace. Z toho vyplývá řada výzkumných otázek, které bych měla 

zodpovědět: 

1.  Jak se komunikuje luxus? 

2.  Jaké faktory ovlivňují komunikaci luxusu? 

3.  Jakým způsobem mohou tyto faktory ovlivnit komunikaci luxusu?  

4.  Kdo je aktérem této komunikace? Existuje typologie spotřebitelů a messengerů 

luxusu? 

5. Jak je prodejci luxusního zboží komunikován luxus? 
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Svou práci jsem rozdělila na dvě základní části: empirickou a teoretickou. Díky opakující se 

empirické zkušenosti a prostudované literatuře, jsem dospěla k součtu základních faktorů, 

jejichž pomocí, podle mého názoru, probíhá komunikace luxusu.  Jsou to lidé, věci, 

prostředí a služby. Těmto bodům odpovídá i struktura empirické části v mé práci. V 

kapitole „Prostor“ se pokouším zkoumat, jakou úlohu v komunikaci luxusu hraje prostředí. 

V další kapitole „Věci“ se věnuji samotným předmětům luxusu, jejich základním 

charakteristikám a významu v utváření správného komunikačního sdělení. V kapitole 

„Služby“ popisuji obecný rámec pracovních povinností zaměstnanců a nastíním možnou 

variabilitu uvnitř daného rámce. Poslední empirická kapitola „Lidé“ se skládá ze dvou 

podkapitol: „Prodávající“ a „Kupující“. V první z nich zkoumám vliv osobnosti a hodnot 

prodávajících na individualizaci luxusu a popisuji strategie individualizace. V druhé 

podkapitole popisuji základní typy zákazníků podle etnického principu a motivace 

spotřeby. 

V závěrečné kapitole shrnuji výsledky své práce a odpovídám na stanovené výzkumné 

otázky. 

 

2. Teoretická část 

2.1 Vymezení pojmu luxus 

Téma luxusu vždy přitahovalo pozornost vědců z mnoha oborů, proto existuje velké 

množství literatury věnované danému jevu. Značně odlišné uhly pohledy nám poskytují 

ekonomický a sociologický přístup. Je to jeden z důvodu nepřítomnosti jednotné definice 

tohoto pojmu. Dalším důvodem je častá úzká souvislost definice s teorií, v rámci které 

pojem je vymezován. Ve své práci bych ráda zaujala sociologickou perspektivu, avšak 

vzhledem k častému prolínání sociálních oborů, se nesmíme bát přesahu do jiných 

disciplín. Pojem luxus obsahuje hned několik významových dimenzí. První se vztahuje ke 

konceptu vzácnosti. Je pravda, že v obecném povědomí je luxus často spojován s 

exkluzivitou a výjimečností. Podle Andreevy (2011) existuje několik druhů vzácnosti: 

přirozená, technologická a informační. První vyplývá z omezenosti přírodních zdrojů, jako 

příklad toho typu vzácnosti můžeme uvést diamanty nebo i vzácné druhy vína. 
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Technologická vzácnost nejspíš nepotřebuje vysvětlení. Všichni jsme každoročními svědky 

poprasku kolem prezentace dalšího modelu IPhonu. Posledním typem vzácnosti je 

virtuální vzácnost, která souvisí s informačním prostředím. Sem můžeme zařádit fenomén 

„Limited edition“. Výjimečnost nemusí být jen charakteristikou určitého předmětu, spíše 

naopak: předmět může přinášet svému majiteli status výjimečnosti. „Věc... není 

předmětem spotřeby kvůli sobě samé či kvůli své užitné hodnotě, nýbrž díky své „směnné 

hodnotě znaku“, tedy v závislosti na prestiži, statusu a společenskému postavení, které 

zajišťuje“.(Lipovetsky, 2002, 264) 

V uvedené citaci Lipovetsky poukazuje na další rozměr luxusu. Předměty přepychu často 

neslouží k přímé spotřebě, ale jsou užitečné v jiném smyslu. Zvyšují sociální prestiž a 

společenský status jedince. Daná dimenze je sociálního rázu, nesouvisí primárně s 

charakteristikou předmětu luxusu, ale se skupinou aktérů, kteří předmět vlastní. Tak by 

podle Veblena v kvazimirném období „měla nízká, pracující třída spotřebovávat jenom to, 

co je nezbytné k holému živobytí. Luxus a komfort náležejí z povahy věci pouze zahálčivé 

třídě...“  (Veblen, 1999, str. 59). Třídní definici luxusu zastávala i řada dalších sociologů jako 

P. Bourdieau a G. Simmel. V rámci jejich prací luxus může být vnímán jako distinkční znak, 

oddělující vyšší třídu od nižších.   

Další faktorem, vymezujícím luxus je kontext epochy. Ve své „Teorii zahálčivé třídy“ Veblen 

popisuje vznik ostentativní spotřeby luxusních statků jako výsledek vzniku instituce 

soukromého vlastnictví a ekonomického soupeření jedinců. Podle Lipovetského 

postmoderní společnost zrodila nový typ luxusu, demokratizace společnosti proměnila 

ostentativní spotřebu v „individuální“, „emocionální“ luxus. Tento typ se zakládá na 

subjektivním vnímání jedince. 

Další autor současnosti David Brooks (2001) považuje „okázalou skromnost“ americké elity 

za výsledek kulturní revoluce, během níž se mentalita bohémů propojila s buržoazními 

charakteristikami v nové sociální skupině s názvem „bobos“. 

Přestože uvedení sociologové kladou důraz na odlišné aspekty luxusu, všichni se shodují 

na tom, že pojem luxus je vždy vázán na sociální aktéry a jejich motivace.  Jejich pohled 

bude podrobněji popsán v následujících kapitolách.  
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2.2 Teorie zahálčivé třídy 

Teorie zahálčivé třídy je spojena se jménem amerického sociologa Thorsteina Veblena a 

jeho knihou, která byla publikována v roce 1899. Přestože práce pochází z 19. století, 

pojmy jako „demonstrativní spotřeba“ a “zahálčivá třída“ se používají hojně i dnes. 

Společenský status je stále značně závislý na rozsahu majetku a způsobu jeho 

demonstrace. Kořeny dané korelace Veblen hledá v dějinách lidstva. 

Ve svém pohledu na sociální vývoj společnosti Veblen zastával evoluční přístup.  Instituce 

viděl jako výsledek selekčních a adaptačních procesů. V rámci toho pohledu ztotožňoval 

vývoj institucí s vývojem společnosti. Na instituce nahlížel jako na „navyklé způsoby 

myšlení“ (Veblen, 1999, str. 149), vzniklé během evolučního vývoje. Z toho usuzoval, že 

současné instituce nikdy nemohou plně odpovídat požadavkům přítomnosti, jelikož změna 

je dlouhý proces „mentálních adaptací pod tlakem okolností“. Evolucionista Veblen 

společenský pokrok vnímal jen jako adaptace vnitřních vztahů vztahům vnějším, projevem 

čehož je právě vznik a změna institucí. Popis vývoje společnosti, jeho mezníků a etap je 

výsledkem zkoumání dějin lidstva z evoluční perspektivy. 

V procesu evoluce kultury se vznik zahálčivé třídy odehrál současně se zrodem 

soukromého vlastnictví. A to díky tomu, že obě instituce představují výsledky působení 

stejných ekonomických jevů. 

Veblen zavádí základní dělení dějin vývoje lidské společnosti, rozlišuje tři etapy. První 

etapa „mírumilovného divošství“ už obsahuje prvek soupeření mezi jedinci, avšak toto 

soupeření se odehrává na rovině užitečnosti činnosti každého z jedinců. S přechodem ke 

druhé etapě „kořistnického života“ se mění podmínky soutěžení. Získání majetku čím dál, 

tím více souvisí s kořistí a trofejí (hlavně během válečných výbojů) a obvyklá pracovní 

činnost přestává být vhodná pro „pravého“ muže. Počáteční diferenciace společnosti se 

zakládá na mezipohlavní dělbě práce: válčení u mužů a produktivní činnosti žen. V dané 

etapě společnost vstupuje do majetkové soutěže. Je nutné si povšimnout, že získání 

majetku už nesouvisí se zajištěním životních potřeb a spíše se zakládá na touze vyniknout 

nad ostatními členy společnosti. Postupně je fáze přisvojování nahrazována počáteční 

organizací výroby, vzniká výrobní společnosti. Soupeření mezi jedinci je stále hlavní 
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motivací, avšak majetek se už hodnotí nejen jako důkaz válečných úspěchů, ale také 

zvyšuje status majitele daných materiálních hodnot v očích společnosti. 

Následně se majetek stane povinným pro získání vysokého společenského postavení. Dá 

se říct, že základní motivací pro získání majetku je moc, zprostředkovaná bohatstvím.  

Jelikož dobrá pověst přímo souvisí s majetkovou silou, vzniká nutnost danou sílu určitým 

způsobem demonstrovat. Veblen zavádí pojem „demonstrativní spotřeba“. Zatímco 

majetek byl ukazatelem společenského statusu, pracovní činnost pro jeho získání naopak 

zažila devalvaci. Vlastnictví rozsáhlého majetku už nebylo dostatečné pro získání vysokého 

statusu ve společnosti, k tomu byla také zapotřebí stálá demonstrace ekonomického 

postavení jedince.  Život v zahálce se stává jedním z nejefektivnějších způsobů jak 

demonstrovat svůj ekonomický a tím pádem sociální status. Zdržení se práce a celkově 

užitečné činnosti je hlavní charakteristikou způsobu života vyšší třídy.  Právě tato třída 

bude rozhodovat o kritériích úctyhodnosti spotřeby určitých statků.  Zavádění 

pekuniárního způsobu života následně ovlivňuje nejen vyšší třídu, ale celou společnost, ve 

které se postupně ustalují představy o úctyhodném způsobu života a „dobrém vkusu“. 

Kritériím používaným při posuzování úctyhodnosti spotřeby Veblen říká peněžní kritéria 

vkusu.  Vyjadřují myšlenku, že hodnota statku a jeho spotřeby se už neposuzuje primárně 

podle užitečnosti a obecných základů estetiky, ale podle nákladnosti daného statku.  

Aplikací tohoto principu v současné společnosti může být ztotožňování kvality a ceny.  

Nejzřetelnějším příkladem pekuniární kultury je podle Veblena oblečení.  Vzhledem k 

explicitnímu charakteru oblečení je to jeden z nejjednodušších způsobů, jak vystavit na 

odiv rozsáhlost majetku jedince a život v zahálce. Zatímco velká finanční nákladnost 

některých kusů šatníku demonstruje finanční status jeho majitele, vzhled úctyhodných 

šatů má svědčit o zahálce a nepřítomnosti produktivní činnosti v životě jedince.  Hlavně 

dámské oblečení je často plné projevů zahálky.  Projevuje se to v tom, že nejen omezuje 

pohyblivost jejich majitelky, nutnou k produktivní činnosti, ale často je dokonce nástrojem 

mrzačení (příkladem může sloužit korzet). Uvedené charakteristiky mají svědčit o 

neproduktivitě ženy a tím pádem o dobré majetkové situaci v její domácnosti. Jinými 

slovy, žena také svým způsobem plní demonstrativní funkci, tím že je svědectvím 

majetkové síly svého manžela. Takzvaná „zástupná zahálka“ se často může vztahovat 

nejenom na ženy, ale i na členy služebnictva. V kontrastu k vyšší třídě, si ženy z pracovní 
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třídy nikdy nemohly dovolit „zahálčivé“ oblečení a kritériem pro výběr jejich šatů byla 

spíše pohodlnost. Dalším zajímavým rysem módy je pomíjivost.  Podle Veblena je 

proměnlivost módy dalším projevem okázalého plýtvání. Podle něj bohatství společnosti 

přímo souvisí s rychlostí střídání módních trendů, čímž společnost vykazuje svou 

schopnost pravidelné marnotratnosti. 

 V posledních kapitolách své knihy Veblen zaostřuje svou pozornost na současnou situaci 

ve společnosti a význam zahálčivé třídy dnes.  Za charakteristiku společnou hned pro 

několik tříd považuje konzervatismus, avšak zdůrazni odlišnou motivaci těchto tříd. 

Zatímco nižší třída je konzervativní z důvodu, že jí naprosto nezbývá energie na pokrokové 

myšlenky a činy, zahálčivá třída si je naopak vědoma svého konzervatismu. Jelikož je 

finančně soběstačná a není nucena se přizpůsobovat společenským změnám, pociťuje 

potřebu starý systém uchovávat i přes to, že je zastaralý. Jejich odpor vůči změnám nejen 

brzdí společenský vývoj, ale vnucuje myšlenku úctyhodnosti konservatismu i ostatním 

členům společnosti. 

Podle mého názoru, je dílo Veblena tím určujícím pro mou práci. Demonstrativní spotřeba 

je stále velkou motivací i v současné společnosti. Uplatnění peněžních kritérií vkusu 

můžeme často pozorovat v procesu konzumní volby a celospolečenských preferencí. 

Setrvávání instituce zahálčivé třídy podle mě nemá jediný důvod. Může to být, jak si všiml 

Veblen, konzervativní rys vyšších tříd, tak i odlišná rychlost rozvoje institucí ve 

společnostech i dnešním globalizovaném světě. 

 

2.3 George Simmel a móda 

George Simmel je německý filosof a sociolog. Věnoval se velkému rozsahu společenských 

témat. Ve své práci „Peníze v moderní kultuře a jiné eseje“ (1997) věnuje zvláštní esej 

antropologii módy. Přestože jeho úvahy se v dané eseji zabývají hlavně módou a 

oblečením, princip jeho uvažování se dá vztáhnout i na širší tematickou oblast, včetně 

luxusu. 

Život současného člověka je podle Simmela ambivalentní. Ambivalentnost se projevuje v 

protikladnosti sil působících na jedince. Moderní společnost umožnuje hlubokou 
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individualizaci člověka, avšak zároveň disponuje rozsáhlými nástroji tlaku směrem k 

nivelizaci a uniformizaci. Výsledkem spojení těchto dvou protichůdných tendencí je móda. 

Zatímco je móda pokusem vyjádřit osobitost a individualitu jedince, tak je i masovým 

jevem. Móda je postavena na kontrastu svobody individuality a provázanosti se sociální 

skupinou.  Její masovost je demonstrací společenské sounáležitosti a sociální poslušnosti, 

avšak je zároveň příležitostí k předvedení osobního vkusu a jedinečnosti. „Švihák“ jde 

podle Simmela „před ostatními, ale jde jejich cestou“ (Simmel, 1997). Jedna z primárních 

funkcí módy je podle Simmela funkcí „ventilu“. Móda podle něj má napomáhat 

individualizaci jedince a vyvažovat neschopnost vyjádřit individualitu v jiných sférách 

života. To vysvětluje větší zájem o módu u žen, které se snaží vyvážit svou stálost a 

„věrnost“ v realitě extrémní pomíjivostí v módě. Na rozdíl od žen, jsou muži popisováni 

jako jedinci lhostejní k módě.  Kromě toho zvýšený zájem žen o oblečení Simmel také 

vysvětluje historickým vývojem postavení žen ve společnosti, během něhož žena neměla 

velkou šanci prosadit svou individualitu v jiných sférách života. 

Šíření módy podle Simmela probíhá shora dolů. Vysvětluje to odlišným vztahem tříd k 

módě, který je založen na odlišné míře konzervativity nebo novátorství. Zatímco vyšší a 

nižší třídy jsou extrémně konzervativní, i když z různých důvodů, střední třída je 

novátorská. Příčinu strnulosti vyšší třídy Simmel vidí v tom, že změna pro ni nemůže 

přinést větší moc, než mají a jsou si toho dobře vědomi. Nižší třída si svůj konzervatismus 

neuvědomuje, avšak také má strach ze změn, protože se domnívá, že změny jí mohou 

jedině uškodit. Skutečným motorem společenských změn je tedy střední třída. Není divu, 

že vývoj módy je úzce spjat se střední třídou a městským prostředím. Velkoměsto autor 

charakterizuje jako živnou půdu pro individualismus, dynamiku sociálních a ekonomických 

vztahů a postojů, a nivelizaci. Simmel tvrdí, že na rychlý vzestup módy měl velký vliv právě 

ekonomicky vývoj střední třídy, která si tak mohla dovolit rychle napodobovat vyšší třídu. 

Ve schopnosti napodobování Simmel vidí sociálně psychologický základ pro fungování 

módy. Zatímco vyšší třídu lákají statky a zboží tím, že prezentují jejich příslušnost k určité 

sociální skupině, další třídy v jejich napodobovaní vidí možnost se podílet na jejich prestiži. 

Výsledkem tohoto procesu napodobování je další módní cyklus pramenící od příslušníků 

vyšší třídy. 
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Úvahy Simmela se dají aplikovat i na současný běh společnosti. Proces napodobování, 

zdůrazňovaný Simmelem, je často rozhodující motivací konzumní volby, a to nejen 

v kontextu třídních skupin. Pomíjivost módy je usnadněna rozvojem nových medií, což má 

za následek synchronizaci módních vln v globálním měřítku.   

 

2.4 Distinkce Pierre Bourdieuho 

Neocenitelný vklad k pochopení diferenciace sociálních skupin a jejích životních stylů 

udělal francouzský antropolog, klasik sociologie Pierre Bourdieu. Svým rozborem životních 

stylů a vkusu ve své knize „Distinkce“ značně přispěl k formování teoretické báze daného 

výzkumu.   

Jedním z nejdůležitějších pojmů Bourideuho sociologie je pojem habitus. (Bourdieu, 1999 

str. 53) Habitus Bourdieu definuje jako souhrn „trvalých, přenositelných dispozic, 

strukturovaných struktur majících sklon fungovat jako strukturující struktury... objektivně 

‚regulovaných‘..., aniž by však byl produktem podřízenosti pravidlům, může být kolektivně 

organizovaný, aniž by byl produktem organizačního úsilí nějakého dirigenta.“  

 V dané pasáži autor předkládá dvojitou povahu habitu, která spočívá ve spojení jeho 

aktivní a pasivní funkce. Z jedné strany je habitus „strukturující struktura“, což znamená, že 

se habitus podílí na formování a organizaci sociální reality. V daném případě vystupuje 

jako soubor diferencujících znaků, jimž jsou přisuzovány sociální obsahy. Bourdieu vychází 

z předpokladu, že se odlišné sociální postavení vyznačuje odlišnými diferenčními znaky, 

které sdělují potřebné informace o nositeli daných znaků. Výsledkem generalizujících 

schémat v uvažování sociálních aktérů je vznik sociálních skupin na základě odlišných 

habitů.  Na druhou stranu zmíněná strukturovanost habitu je spojena se specifickými 

sociálními podmínkami jeho vzniku. Jeho charakteristika je formována existenčními 

podmínkami odpovídajícími určitému sociálnímu postavení. Habitus vystupuje v daném 

kontextu jako „strukturována struktura“ utvářena pozicí ve společnosti.  

Z toho plyne, že estetické představy a vkus nejsou výsledkem svobodné volby jedince, ale 

vyplývají z podmínek jeho socializace a přítomného sociálního statusu. Vazbu mezi 

systémy klasifikace habitů a sociálními třídami následně vnímáme jako svobodnou volbu. 
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Mezi faktory určující kulturní preference a vlastně habitus, autor zařazuje rodinné zázemí a 

vzdělání, jež je často určováno sociálním původem.  

Jedním ze základních témat jeho knihy „Distinkce“, vydané v roce 1979, je výše zmíněný 

vztah životního stylu a vkusu. Na danou práci můžeme nahlížet jako na Bourdieuho 

uplatnění obecné teorie jednaní na konkrétní případ výzkumu korelace vkusu a sociálního 

postavení.  

Název knihy můžeme přeložit jako odlišení nebo odlišnost. Touha se lišit ukazuje na touhu 

člověka existovat nejen fyzicky, ale i sociálně, tedy být uznaný ostatními členy společnosti. 

Podle Bourdieuho nemají sociální charakteristiky smysl samy o sobě, ale jedině ve 

struktuře vazeb a hierarchií symbolů. Samotná struktura je dynamické povahy: odlišnosti 

mezi skupinami se obsahově mění, avšak hierarchie, vztah nadřízenosti a podřízenosti 

setrvává. 

Revolučnost knihy spočívá v tom, že se na vkus nahlíží ne jako na vrozenou vlastnost, ale 

na sociálně osvojenou schopnost. Pro každé postavení ve společnosti jsou příznačné určité 

specifické preference, proto vkus podle Bourdieuho  není estetickou, ale sociální kategorií 

a je přímým výsledkem vlastnění určité pozice v sociálním prostoru. Sociální prostor má 

podle Bourdieuho tři dimenze, to znamená, že rozhodující roli hraje nejen kvantitativní, 

ale i kvalitativní povaha kapitálu, kromě toho klíčovou úlohu májí vícegenerační faktory. 

Odlišná nastavení se pak vyjadřují u sociálních skupiv v odlišných vkusech a životních sty-

lech, avšak dané odlišnosti jsou vždy relativní, tedy definují se a vymezují se navzájem. 

Bourdieu dokonce říká:„(…) životní styly jsou ze své podstaty distinktivní (…) (Bourdieu, P., 

1979, 143). 

 

Považuji práci P. Bourdieuho za klíčovou při výzkumu komunikace luxusu. Vyplývá z něj 

hned několik uplatnění pro tento výzkum. Nejvýznamnější z nich se týká diferenciace 

spotřebitelů luxusu. Jak již bylo zmíněno, odlišné pozice v sociálním prostoru mají za 

následek odlišný životní styl a vkus, což se odráží na konzumních preferencích. Kromě 

toho, jak uvidíme později, vymezování sociálních skupin na základě principu odlišnosti má 

za následek neustálou „tekutost“ a proměnlivost diferencujících znaků skupin spotřebitelů.  
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2.5 Emocionální luxus Gillese Lipovetskyho 

Při  vymezování pojmu luxus nesmíme opomíjet kontext současnosti. Postmoderní 

společnost má jako každá jiná historická epocha své specifické rysy, které mají velký vliv na 

utváření konceptu přepychu. Jedním z nejznámějších antropologů a filosofů, zabývající se 

otázkou luxusu v současné společnosti a dějinami jeho vývoje je francouzský esejista Gilles 

Lipovetsky. Ve své práci Lipovetsky zkoumá antropologický charakter luxusu. U kořenů 

vzniku luxusu podle něj stojí lovecko-sběračská společnost a její marnotratná povaha. Z 

tohoto pro lovce a sběrače charakteristického rysu plynula jejich okázalost a soutěžení ve 

velkorysosti. Společenské postavení se na dané etapě dalo získat ne hromaděním majetku 

jako v pozdější společnosti, ale rozdáváním darů. Typickým příkladem tohoto jevu může 

být potlač. Na dar potom můžeme nahlížet jako na jakýsi druh přepychu. Je nutné 

poznamenat, že luxusní statky v primitivní společnosti nesou nejen sociální prestiž, ale 

mají i náboženský charakter, symbolizují spojení s předky. Z toho autor soudí, že přepych 

vděčí za svůj vznik hlavně specifickému způsobu náboženského myšlení. Druhým 

aspektem daru je, že vytváří síť závazků uvnitř společnosti. Radikální změnu přináší vznik 

diferenciace jedinců na bohaté a chudé, což má za následek náboženské a politické 

převraty. Proměňuje se vztah bohů a lidí: reciproční vztah nahrazuje vztah podřízenosti. 

Proměna náboženského myšlení těsně souvisí s proměnou politickou. Přepych králů je 

uplatněním kultu Boha, přepych má zajistit králům nesmrtelnost, věčnost. Přestože se 

stále udržuje úcta k minulosti, objevují se tu prvky inovace, změny, které se projevují ve 

snaze králů překonat se navzájem. V tomto okamžiku vzniká první konflikt změny a tradice. 

Zároveň se dá říct, že se stále uchovává zvyk marnotratnosti a demonstrativního plýtvání. 

Je nezbytným znakem, prokazujícím postavení ve společenském řadu. S rozvojem 

ekonomiky luxus již není výlučným privilegiem urozeného stavu a je přístupen širším 

vrstvám. Od tohoto momentu se luxus osamostatní jako pojem nezávislý na původu, což je 

prvním krokem v demokratizaci luxusu ve společnosti. Časem se proměňuje i účel 

spotřeby luxusních statků, není to již věčnost, po níž se touží, ale jedinečnost. Luxus se 

začíná cenit jako zdroj estetické krásy, čímž vstupuje do své estetické fáze. V tomto období 

vzniká móda. Lipovetsky uvádí dva hlavní předpoklady pro její vznik: otevřenost 

společnosti vůči změnám a nový přístup k individualitě. V 19. století rozvoj módy dosahuje 

svého vrcholu v podobě zrodu haute couture. Módní návrhář již není vnímán jako 

řemeslník, ale jako umělec, který je schopný vytvořit jen omezený počet originálních kusů 
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oblečení. Avšak postupný rozvoj průmyslu umožnuje mechanizaci výroby oblečení a vzniká 

takzvaný „poloviční“ luxus. „Rozevírá se propast mezi autentickým, nesériovým a drahým 

na jedné straně a standardizovanou imitací modelů na druhé straně.“ (2005, str. 63). 

Postupné snížení cen umožňuje zrychlení procesu demokratizace luxusu a spouští „novou 

éru luxusu“ (tamtéž). Toto období je charakterizováno úpadkem šití na míru, rozšiřováním 

sortimentu, sériovou výrobou a nárůstem reklamy. Reakcí na masovost luxusu je rostoucí 

individualismus, který se projevuje ve snaze se oddělit od mas. Luxus ve své nové fázi již 

nenese primárně funkci sociální prestiže, ale je znakem výjimečnosti a jedinečnosti. Dalším 

příznačným rysem nového luxusu je deinstitucionalizace, tedy luxus již nemá třídní 

kontext. Demokratizace a subjektivizace luxusu se projevuje ve své největší míře v podobě 

pojmu „emocionální luxus“. Vyjadřuje důraz na subjektivní prožitky a individuální zážitek 

jedince. Za povšimnutí stojí i pohled autora na luxus z hlediska genderu. Feminizaci luxusu 

Lipovetsky považuje za nedávno vzniklý jev. Až do 18. století dominantní pozici v oblasti 

luxusu zaujímali muži a teprve se vznikem haute couture se móda a luxus stává doménou 

žen.  

Když porovnáme pohled Lipovetskyho na současný luxus s Veblenovou ideou ostentativní 

spotřeby, zjistíme, že jeho úvahy se ubírají zcela opačným směrem. Nová éra luxusu podle 

něj spočívá ve zvnitřnění luxusu, posunu z demonstrativní spotřeby do subjektivních 

dimenzí.  

 

2.6 Nová americká elita 

Dalším současným autorem, zkoumajícím fenomén luxusu v postmoderní společnosti je 

David Brooks. V roce 2000 vydal knihu s názvem „Bobos: Nová americká elita a její styl“, 

v níž podrobně popisuje životní styl a konzumní zvyky americké business elity současnosti. 

Záhadný název knihy je ve skutečnosti zkratka dvou slov bourgeois bohéme, což 

v překladu do češtiny znamená buržoazní bohém.  Podle Brookse je nová americká elita 

sloučením těchto dvou protichůdných proudů, výsledkem čehož mají charakteristické rysy 

obou. V prvních kapitolách knihy se autor pokouší o panoramatický pohled na vývoj dané 

skupiny sociálních aktérů. Podle jeho názoru je současná podnikatelská elita kulturní 
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dědičkou generace hippies a juppies. Právě spojením bohémství hippie a workoholismu 

juppie se zrodil jeden z nejúspěšnějších podnikatelů Bill Gates nebo již zesnulý Steve Jobs. 

Před nástupem kulturní revoluce americkou elitu představovali takzvaní „waspové“, bílí 

anglosaští protestanti. Waspové již dlouhou dobu určovali „správné“ hodnoty pro celou 

společnost, za což byli často kritizováni levicovými intelektuály, tedy bohémy. Změna přišla 

během revoluce 60. let. Zahrnovala jak sexuální revoluci, tak i revoluci ve vzdělání. 

Radikální změna ve vzdělávacích institucích spočívala v zpřístupnění vzdělání na elitních 

univerzitách „bohémům“, což jim otevřelo dveře do „velkého světa“. Díky své pracovitosti a 

nápaditosti se pak některým představitelům dané skupiny podařilo vyšplhat na vrchol 

společnosti, aniž by pocházeli z prostředí „aristokratických WASP“ rodin. 

Jako hlavní charakteristický konzumní rys nové elity Brooks uvádí opovržení okázalou 

spotřebou. Demonstrace sociálního statusu je najednou považována za vulgární 

zastaralost. Kodex finanční korektnosti dané skupiny autor vyjadřuje pravidlem: „Jen 

zbohatlíci utrácejí spoustu peněz za luxus. Kultivovaní lidé vyhazují peníze jen za 

nezbytnosti.“ (Brooks, str. 86). A v následujícím pravidlu explicitně zdůrazňuje: „Od 

vzdělaných elit se očekává, že budou praktikovat okázalou skromnost“(str. 95).Okázala 

skromnost se tu projevuje v preferenci statků, vyjadřujících nižší sociální status nebo 

nevyjadřující sociální postavení vůbec. Statusová inverze se také může projevit ve sklonu 

buržoazních bohémů se hlásit k utlačovaným menšinám a kulturám, Z toho plyne 

preference etnicky zabarvených a autentických výrobků. Podstatou zmíněných preferencí 

je exkluzivita a individualita. Konzumní vkusy elity jsou zaměřeny na ekologické, 

rukodělné, přírodní a etnické výrobky. Před klasickými prestižními turistickými destinacemi 

dávají přednost neposkvrněné přírodě nebo pobytu mezi domorodci. Autenticita ve všem, 

to je heslo bobos. 

V čem je podobnost pojmu emocionálního luxusu, jak jej představil Gilles Lipovetsky a 

filosofií Bobos Brookse? Hlavním společným rysem je vzpoura okázalé potřebě. Nicméně 

povrchní nechuť současné americké elity vůči demonstrativní spotřebě při hloubkové 

analýze odhaluje svou druhou stránku. Zatímco Lipovetsky přichází s individualizací a 

subjektivizací luxusu, představa o přepychu u nové buržoazie je značně uniformní. Přesto, 

že primárním kritériem přepychu „americké současnosti“ je autenticita, i z ní se může 
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vytratit jedinečnost a může být nahrazena „uniformitou v individualitě. Podle D. Brookse 

autenticita nemůže dlouho zůstat autentická, v případě, že je žádaným masovým zbožím a 

jak naznačuje autor knihy, časem se z autentické spotřeby může vylíhnout i snobství. 

Odhlédněme od kritického pohledu autora, a zkusme pátrat po pro nás užitečných 

sděleních dané „etnografické“ práce. Současné trendy nám mohou pomoct v pochopení 

konzumního chování západní společnosti a vzhledem k šíření společenských tendencí 

směrem na východ a globalizačním trendům v kultuře, má fenomén „autentického luxusu“ 

vliv i na chování sociálních aktérů v nezápadních společnostech. Kromě toho, podle většiny 

sociálních vědců filosofie establishmentu přímo a často bleskově ovlivňuje chování a touhy 

střední a následně nižší třídy. Jak správně poznamenal autor knihy, nová poptávka velmi 

úspěšně vytvarovala nabídku, na místo starých hospod a občerstvení v amerických 

městech přichází francouzské kavárny, obchody s provensálským nábytkem a outdoorové 

řetězce, nabízející vysoce kvalitní oblečení pro výstup na „Mount Everest“. Danou změnu 

v preferencích obyvatelstva můžeme pozorovat nejen v Americe, ale i v České republice. 

Záplava francouzskými pekárnami a kavárnami (nejznámější je řetězec Paul), kosmetika 

vyrobená z přírodních složek (Yve Rocher, Manufaktura) a obchody s biopotravinami 

částečně souvisí s fenoménem buržoazních bohémů. Proměnu, která se odehrála 

ve spotřebitelském prostředí luxusu, pod vlivem zmíněné kulturní evoluce, prozkoumáme 

v empirické části daného výzkumu.  

 

3. Metodologie 

Mnou zvolené téma je velmi rozsáhlé, proto je obzvláště důležité zvolit správný 

metodologický postup, odpovídající výzkumnému problému. V rámci výzkumné otázky 

„Etnografie prodeje luxusního zboží pro děti“ zkoumám způsoby komunikace luxusu, 

předmět této komunikace, zúčastněné aktéry a faktory ovlivňující tuto komunikaci.  

Podle Lipovetského se luxus může zkoumat dvěma způsoby: mikroskopicky a 

panoramaticky (Lipovetsky, 2005, 14). Zatímco panoramatický způsob zkoumá tento 

fenomén v průřezu času, to jest dějiny a vývoj, mikroskopický způsob se zaměřuje na 

konkrétní jevy v rámcích daného fenoménu. Ve své práci hodlám využít obou způsobů: 

panoramatického v přehledu dějin luxusu a luxusní módy a mikroskopického během 
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zúčastněného pozorování v obchodě s luxusním oblečením.  

Pro svůj cíl jsem se rozhodla využít kvalitativního výzkumu. Podle mne je kvalitativní 

výzkum vhodnější pro výzkum daného sociálního jevu, protože pomáhá získat holistickou 

vizi sociálního problému a zkoumat ho do hloubky. Myslím si, že kvantitativní strategie by 

mi nedokázala poskytnout hloubkový náhled do sociálního fenoménu luxusního 

obchodování a mohl by se vytratit celkový kontext jednání aktérů, což by znemožnilo 

holistický přístup k problému. Pro kvalitativní výzkum je typická nízká reliabilita, která 

může pocházet ze subjektivního vnímání reality a zkreslení pozorovaných jevů. Vysoká 

validita výzkumu se dá vysvětlit zkoumáním jevů v autentickém prostředí, v případě 

zúčastněného pozorování je výzkumník zároveň jedním z aktérů. Ve svém výzkumu jsem 

použila pro kvalitativní výzkum typický, induktivní analytický postup, což znamená, že jsem 

postupovala od konkrétních jevů k pojmům a hypotézám.  

Jako techniku sběru dat jsem zvolila etnografický výzkum.  Má své pozitivní a negativní 

stránky. Mínusem je obtížnost při ověřování spolehlivosti výzkumu a nemožnost zobecnit 

výsledky na širší vzorek. Potíže mohou také nastat u nedostatečného rozdělení role 

výzkumníka a zúčastněného a následného zkresleného vnímaní pozorovaných jevů.  Jak si 

správně všimla K. Nedbalková, terén není jen pasivním polem, proto může výrazně ovlivnit 

pozorovatele a jeho subjektivní vnímání reality (Švaříček, R., Šedová, K., 2007, 55-71). 

Nebezpečí dané metody bylo v daném případě zvláště velké, vzhledem k primárnosti role 

zúčastněného ve výzkumu (prostředí je delší dobu vnímáno jako pracovní, sekundárně je 

pak až od začátku výzkumu vnímáno jako zkoumané a pozorované prostředí). 

Jako velký problém při pozorování Hammersley a Atkinson uvádí potřebu najít tzv. vratné – 

gatekeepery, kteří by měli výzkumníka do prostředí uvést. (Nedbalková, 2006,55).  

Výhodou mnou zvoleného prostředí byla možnost vstoupit do zkoumaného prostředí bez 

gatekeeperů. V prostředí jsem se vyznala, měla jsem důvěrné vztahy se svými informátory. 

K momentu zahájení výzkumu jsem byla již 4 měsíce zaměstnancem ve zkoumaném 

prostředí. U pozorování jsem také měla výhodu v tom, že jsem si mohla ověřit výpovědi 

informátorů pomocí pozorování jejich chování. To znamená, že jsem měla přístup k 

nezprostředkovaným datům, což vylučovalo možnost jejich předchozího zkreslení. 

Pro širší rozsah pozorovaných jevů výzkum trval kolem 6 měsíců (od listopadu 2012 do 
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května 2013) s tím, že jsem trávila ve zkoumaném prostředí minimálně dva plné dny v 

týdnu. Velká časová náročnost dané metody v tomto případě nevyvstávala jako problém, 

vzhledem k mému souběžnému pracovnímu nasazení ve zkoumaném prostředí. 

Jako hlavní schéma pozorování jsem vybrala strukturu POEMS (Kumar and Whitney, 2003).  

To znamená, že jsem se při výzkumu především soustředila na lidi (prodávající, kupující, 

komplexní aktivity, verbální a neverbální chování a také prostorové chování), předměty 

(značkové luxusní zboží), prostředí (prodejny), sdělení a služby (způsoby chování a 

interakcí prodávajících a kupujících, role luxusních předmětů a prostředí v těchto 

interakcích).  

Kromě toho jsem v rámci svého výzkumu vedla tři polostrukturované rozhovory s 

personálem obchodu (3 asistentky prodeje: I, 23 let, P,22 let a S, 23 let).  Dala jsem v 

daném případě přednost polostrukturovanému rozhovoru před strukturovaným pro jeho 

větší otevřenost a nepřítomnost přísných rámců, výsledkem čehož bylo časté vynoření 

nových zajímavých dat. Rozhovor byl strukturován do čtyř okruhů, tematicky spojených se 

schématem pozorování: lidé, předměty, služby a prostředí.  

 Otázky pro polostrukturovaný rozhovor: 

1. Lidé:  Charakterizujte spotřebitele luxusního oblečení. Napadají Vás nějaké typy 

zákazníků? V čem jsou odlišnosti zákazníků dětského luxusního oblečení a dospělého? Jak 

by se podle Vás měl chovat prodejce luxusního oblečení při jednání s klientem? Vaše 

zkušenosti. 

2. Prostředí: Co je podle Vás důležité v prostředí luxusního butiku? 

3. Věci: Kupujete značkové oblečení?  Jaké hlavní charakteristiky má luxusní oblečení 

ve Vašem obchodě? Co si myslíte o jeho kvalitě, vzhledu? Co z toho je důležité pro jeho 

status luxusu? Jak je třeba luxusní zboží prezentovat? 

4. Služby: Jaké služby by se podle Vás měly poskytovat v luxusním obchodě? Vaše 

zkušenosti. 

 

Výzkum proběhl ve dvou prodejnách obchodu Luxury kid s luxusním zbožím pro děti. 

Během zaměstnání jsem se střídavě nacházela v prostředí obou prodejen, díky tomu jsem 

získala stejně širokou bázi pro pozorování v obou prodejnách. V prostředí jsem 
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vystupovala jako autentický aktér a současně jako pozorovatel. Vzhledem k tomu, že v 

kvalitativním výzkumu nejde hlavně o vzorek populace, ale o výzkumný problém a skupinu 

jedinců, kteří problém reprezentují, východiskem výzkumu je prostředí prodejen. 

Zkoumanými aktéry jsou návštěvníci a personál prodejen. Vzhledem k časové náročnosti 

náplně zaměstnání, nebylo možné dělat plnohodnotné poznámky při pozorování a 

zároveň se účastnit prodejních aktivit. Při práci v prostředí jsem dělala krátké poznámky v 

průběhu interakce se zákazníkem, jsou to tak zvané scratch notes (heslovité poznámky).  

Na konci dne jsem z krátkých heslovitých poznámek zrekonstruovala podle paměti a hesel 

celkový běh událostí a psala jsem si plnohodnotné terénní poznámky. 

Jako způsob zpracování terénních poznámek jsem zvolila segmentaci a kódování. Rozhodla 

jsem se pro danou metodu analýzy dat z několika důvodů. Umožňuje najít pravidelnost a 

modely v rozličných situacích, což mi pomohlo například ve vytvoření typologií 

spotřebitelů luxusního zboží.  Tento způsob také značně usnadnil redukci velkého množství 

dat a kategorizaci chování aktérů, případně nalezení odlišností nebo společných rysů.  

 

 

3.2 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Podle Lynna Gyllama a Marilys Guilleminové (2004) existují v etickém výzkumu dva 

rozměry: procedurální etika a etika v praxi. Procedurální etika v daném výzkumu spočívá v 

žádosti o povolení provedení výzkumu u majitele obchodu a jeho seznámení s cíli 

výzkumu. Ve své žádosti bych měla použít neodbornou řeč, abych seznámila aktéry s cíli 

výzkumu, tak aby jim porozuměli, zároveň ale musím přesvědčit jedince o své kompetenci 

výzkumníka. Všichni mi respondenti byli seznámeni s cílem výzkumu a dali svůj souhlas na 

publikování. Součástí pracovní smlouvy zaměstnance je povinnost mlčenlivosti, proto 

povolení výzkumu od majitele je zvláště důležitým bodem v etice výzkumu.  

Druhou etickou částí výzkumu je etika v praxi. Sem spadají etické otázky, které vyvstávají 

během výzkumu. Eticky důležité okamžiky vznikly při rozhovorech se zaměstnanci 

obchodu. Určité kritické názory, neodpovídající filosofii obchodu mohly být zaměstnanci 

záměrně zamlčeny, například ze strachu z nadřízených.  Je také důležité poznamenat, že 
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během výzkumu byla využita databáze zákazníků obchodu, vzhledem k citlivému obsahu 

dat dané databáze prohlašuji, že data byla využitá pouze k hromadnému zpracování.  

Vzhledem ke zvolené metodě návštěvníci obchodu nebyli o probíhajícím výzkumu 

informováni, aby chování aktérů nebylo zkresleno. Vzhledem k tomu, že jsem se 

pohybovala ve veřejném prostoru a nepracovala jsem s citlivými daty návštěvníků, nedošlo 

k překročení etiky ve společenskovědním výzkumu. 

 

4. Empirická část 

 

4.1 Představení obchodu 

 

Obchod Luxury kid byl založen v roce 2009 jako butik v obchodní pasáži poblíž centra 

Prahy. V roce 2011 byla otevřena další prodejna v centru. Obchod prezentuje 10 luxusních 

značek pro děti, z nichž 9 jsou extenzemi světových značek, jež vyrábějí oblečení pro 

dospělé. 

K zaměstnancům obchodu patří 4 prodejní asistentky, 2 manažeři a externí řidič. Všechny 

prodejní asistentky jsou původem z Ruska a žijí v ČR déle než pět let, oba manažeři jsou 

českého původu.  

Zajímavá událost v profesním životě zaměstnanců se odehrála hned na začátku mého 

výzkumu, v roce 2012. Obchod byl prodán novému majiteli se zachováním původního 

personálu. Zaměstnanci se museli vyrovnat s novými požadavky v zaměstnání, které byly 

součástí nového způsobu reprezentace obchodu. Politika nového vedení výrazně 

pozměnila a hlavně přísně definovala rámec chování na prodejně během styku se 

zákazníkem i mimo něj. Tato svým způsobem šťastná náhoda nejen ovlivnila praktickou 

stránku pracovních povinností zaměstnanců, ale také určila základní rámec pro mé 

pozorování a usnadnila identifikaci diverzity uvnitř daného rámce. 
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4.2 Prostor 

 

Pojetí prostoru a zacházení s ním je jedním z klíčových momentů v procesu utváření 

sociální reality. Do ní patří i a sféra luxusu.  Reprezentace luxusu prostřednictvím prostoru 

napomáhá u zákazníka vytvořit určitý dojem hned v první chvíli jeho přítomnosti v něm. 

Vlastnosti prostoru mohou ovlivnit vnímání aktérů a následně jejich ekonomické chování, 

což je prvořadým bodem v teorii marketingu luxusu.  V této kapitole bych se chtěla 

zabývat prostorem prodejen (vnějším i vnitřním) a zaměřit se na jednotlivé části a 

vlastnosti prostoru, které napomáhají komunikaci určitého sdělení zákazníkům. 

 

Obchod Luxury kid vlastní dvě prodejny. Obě se nacházejí v centru Prahy, jedna z nich je 

situována do okolí ulice Pařížská, adresa druhé je v prodejní pasáži poblíž Můstku. Obě 

prodejny se tak nacházejí v místech zvýšené turistické návštěvnosti, v lokalitách, kde se 

koncentrují obchody vyšších cenových relací, často obchody s luxusním zbožím.   Ačkoliv 

obě prodejny náleží stejnému obchodnímu řetězci, můžeme shledat značné rozdíly, jak ve 

vnitřním zařízení těchto prodejen, tak i v jejich umístění vůči okolním objektům, 

výsledkem čehož je odlišná zákaznická stratifikace. 

Jak již bylo uvedeno, prodejna „Pasáž“ se nachází v prodejní pasáži blízko Můstku.  Kromě 

prodejny můžeme v pasáži najít prodejny dalších luxusních značek například Ralph Lauren, 

Versace Collection, Versace Jeans, Cerruti, Geox, Galliano, FaithConnexion, Beltissimo, 

Trussardi Jeans, Blue Willis.  Kromě toho nalezneme v pasáži několik luxusních restaurací.  

Prodejna se nachází přímo před vstupem do jedné z restaurací, která je zvláště populární 

mezi  podnikatele  a příslušníky pražské elity.  O stratifikaci návštěvníků restaurace si 

můžeme vytvořit dojem nejen na základě dlouhodobého pozorování, ale i při zkoumání 

cenové úrovni dané restaurace.  Jídelní lístek nabízí jídla v cenové kategorii 400 Kč a výše.  

Z toho se dá vyvodit, že restauraci si mohou dovolit pravidelně navštěvovat zejména 

příslušníci vyšší ekonomické třídy.  Naproti prodejně A se nachází další specializovaná 

prodejna, která nabízí široký sortiment prestižních značek dětské obuvi (Versace, Cavalli, 

Liu.Jo, IceBerg, Galliano, Ferre, Baldini atd).  Na konci uličky, v níž je prodejna „Pasáž“ 
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situována, se nachází několikapatrové multikino.  Z popisu okolního prostředí prodejny A 

se dají hned vyvodit první informace o skupinách návštěvníků dané prodejny.  Blízkost 

dalších obchodů s luxusní módou a drahých restaurací zajišťuje prodejně cílovou skupinu 

spotřebitelů luxusu, zatímco přítomnost kina poskytuje prodejně náhodný vzorek 

návštěvníků napříč ekonomickými třídami.  

 

Druhá prodejna se nachází poblíž ulice Pařížská, kde sídlí celá řada luxusních butiků 

například prodejny Cartier, Dolce Gabbbana, Hugo boss, Dior a další. I přes blízkost k 

Pařížské ulici, je lokalita druhé prodejny spíše turistickou atrakcí, než vyhledávanou 

nákupní třídou. Nachází se tu důležitá část židovské obce a je součástí mnoha turistických 

prohlídek. Služby v této ulici jsou zaměřeny hlavně na turisty. Najdeme zde restaurace a 

turistické obchody se suvenýry.  Avšak i zde se nachází pár luxusních obchodů, 

prezentujících drahé zahraniční značky.  Je očividné, že lokalizace druhé prodejny je 

značně odlišná a poskytuje odlišné skupiny návštěvníků. Ve srovnání s prodejnou A turisté 

tvoří větší podíl návštěvníků, avšak podobně jako v prodejní pasáži, blízkost ulice Pařížské 

poskytuje zákazníky z cílové skupiny obchodu (příslušníci vyšší ekonomické třídy). 

 

Přestože geografická lokalizace a bezprostřední okolí prodejny značně determinuje 

vnímání sociálního prostoru zákazníky, větší část komunikace luxusu se odehrává ve 

vnitřním prostoru prodejen.  

Obchody, jak je známe v současnosti, dostaly svou podobu teprve v 17. století.  Dříve 

prostor obchodu představoval skladiště zboží a uspořádání prostoru se nevěnovala zvláštní 

pozornost. Proměna se odehrála ve Francii za Ludvíka XIV., kdy rozvoj obchodování s 

módním zbožím přiměl obchodníky učinit převrat ve způsobu předvádění a prodeje zboží. 

Ten spočíval v tom, že zákazníci vstupovali dovnitř obchodu a oblečení se předvádělo v 

elegantním prostředí, kde „lidé skutečně toužili nakupovat“ (DeJean, J., 2006, str. 18). O 

specifickém strukturování prodejního prostoru také mluví J. Goss ve svém výzkumu 

„Magie obchodu“. Struktura obchodu je podle něj vždy navržena tak, aby vytvořila 

„mikrokontext pro konzumaci“, to znamená, že je vytvořena s ohledem na cílovou skupinu 
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zákazníku a jejich habitus (Gross,J.,2000, s.31).   Kulturně ekonomický kontext cílové 

skupiny je sice rozhodující determinantou formování prostoru, avšak není determinantou 

jedinou. Velkou roli v tomto procesu mohou hrát jak fyzické a ekonomické determinanty: 

plocha prostoru, jeho dispoziční vlastnosti atd., tak i požadavky obchodních partnerů. 

Například při porovnávání seznamu značek oblečení v prodejnách „Pasáž“ a „Pařížská“, 

zjistíme, že se seznam značně liší. Důvod spočívá v tom, že „vhodnost“ prostoru má být 

předběžně posouzena představitelem příslušného brandu a stvrzena vydáním licence. Z 

toho plyne, že způsob komunikace luxusu je značně regulován nejen očekáváním 

spotřebitelů, ale i samotnými poskytovateli luxusního zboží- tedy zdola i shora. V našem 

případě prodejna „Pařížská“ disponuje větším počtem licenčních povolení (a tím pádem 

značek), než prodejna „Pasáž“. Za nepřímý důsledek teto skutečnosti, můžeme považovat 

rozhodnutí vedení obchodu o rekonstrukci prostoru v prodejně A. Na daném příkladu se 

dá pozorovat, jak značně může tlak poskytovatelů luxusu ovlivnit formát sdělení.  

Jak jsme již řekli, přestože se organizace prostoru a interiér prodejen od sebe může značně 

lišit, dají se nalézt obecné vlastnosti, které můžeme spatřit v obou prodejnách.  

Prostor prodejny „Pařížská“ tvoří jedna poměrně malá obdélníková místnost plochou 

přibližně 50 čtverečných metrů. Na pravé straně od vstupu do prodejny je pokladní pult, 

kde se většinu času nachází asistentka prodeje.  Po obou stranách jsou věšáky s 

oblečením, a uprostřed je široký sloup, který vizuálně dělí prodejnu na dvě části. 

Interiér prodejny je spíše jednoduchý, není zde čitelný žádný styl či výtvarníkova invence, 

přestože se tu často objevují prvky odkazující na Francii Ludvika XIV.  Nábytek je převážně 

starožitný: dětské křeslo ve stylu Ludvíka XIV. (viz. Přílohy, obr. 2), starožitná komoda, která 

slouží k ukládání drobných doplňků a zároveň má funkci prodejního pultu, starožitné rámy 

a zrcadlo na stěně. Interiér doplňuje červeno-žlutý perský koberec. Funkční nábytek se 

nachází podél zdí. Jsou to sektorové zásuvky a skříně na ukládání věcí. Barevná kompozice 

interiéru je jednoduchá. Stěny a úložné prostory jsou natřeny na bílo. Další dominantní 

barvou v prodejně je zlatá: starožitný nábytek, rámy a zrcadla mají zlaté dekorativní prvky. 

Nemůžeme si nevšimnout, že název prodejny v logu je také v zlatém provedení.  Hojné 

použití zlaté barvy se dá vysvětlit symbolizací zlata jako univerzálního znaku vznešenosti a 

bohatství. Například během rozhovoru s jednou ze zákaznic se dozvídám, že opravdu 
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ztotožňuje zlato s přepychem a výjimečností: 

 

… ptá se na něco svátečního pro dceru, když jí ukazují několik modelů, poukazuje na to, že 

chce něco opravdu přepychového, sáhne po saku vyšitém zlatými flitry a komentuje to tím, 

že si představuje něco podobného. (terénní poznámky, prodejna „Pasáž“, duben 2013). 

 

Vysvětlení přítomnosti zmíněných detailů nalézáme v knize Joan DeJeanové (2006) „Noc, 

kdy se zrodilo šampaňské“.  V ní autorka zkoumá dějiny hmotného luxusu a přichází se 

závěrem, že období panování Ludvika XIV. bylo klíčovým pro dějiny přepychu. Podle J. 

Dejeanové (2006) se vášeň ke starožitnostem, touha po orientálním vzhledu interiéru a 

mnohé další atributy přepychu vyvinuly právě v období vlády tohoto francouzského krále v 

Paříži.  Podle ní velká část věcí a jevů, které dnes považujeme za projev elegance, 

kultivovanosti a přepychu, má své historické kořeny v epoše Krále Slunce.  

Prodejní plocha „Pařížská“ je o hodně větší, její plocha se pohybuje kolem 200 čtverečných 

metrů a má tři místnosti. Hned u vstupu zákazník míjí prodejní pult (viz. Přílohy, obr. 3) a 

pokračuje přes střední průchozí místnost dozadu, kde se také nachází toalety a kuchyňka 

pro zaměstnance. Je to další rozdíl v organizaci a zařízení prostoru, protože možnost využít 

zázemí prostředí prodejna v pasáži neposkytuje.  Styl prodejny je rustikální. Je zde zřejmý 

záměr architekta. Většina nábytku včetně masivního prodejního pultu je vyrobena ze 

světlého hrubě zpracovaného dřeva, podlaha je také dřevěná. Interiér spíše nejvíce 

odkazuje k provensálskému stylu a navozuje pocit velkého prostoru, masivnosti, čemuž 

pomáhá i velký počet světel. Výrazným rysem jsou tři okna, která poskytují velké množství 

přirozeného světla a která v pasáži chybí. Zlatá barva zde není tak zřetelná a dominující 

barvou je teplá béžová. Avšak ani zde nechybí odkaz na aristokratický styl francouzského 

dvora. Najdeme tu například elegantní sofa ve starožitném francouzském stylu.  

 

Nepostradatelnou součástí každého obchodu je výloha. Tento specifický rys současných 

obchodů se také objevil v období proměn způsobu obchodování, to jest v 17. století 

(DeJean,J., 2006). Jak si všiml Baudrillar, prostor výlohy je specifický tím, že není vůči 
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obchodu ani vnitřním ani vnějším místem, je to fakticky součást venkovního prostoru, jež 

je oddělená průhledným sklem, což vytváří sociální odstup a specifický sociální vztah vůči 

předmětům v ní. (Baudrillard, J., 1998).  

Každá prodejna disponuje dvěma výlohami. Kompozice výloh se mění každý týden.  

Prodejny se řídí „vizuály“ a katalogy, které poskytují výrobci příslušných značek, kompozice 

se však také aktualizují podle nadcházejících událostí, počasí atd.  

Protože vnímáme prostor všemi smysly, nesmíme opomíjet další důležité dimenze, které 

vnímáme pomocí sluchu, čichu a hmatu. Tento holistický přístup k obchodnímu prostoru 

zastává americký marketolog Philip Kotler. Podle něj má samotný produkt a jeho 

charakteristika na rozhodnutí kupujícího jen částečný vliv. Plný rozsah faktorů, které se 

podílí na rozhodování spotřebitele, pojmenoval spojením „obchodní atmosféra“ (store 

atmospherics). Tento pojem byl převzat z oboru architektury a znamená, že prostor je 

navrhován podle toho, jak by se aktér měl v tomto prostoru cítit. V Kotlerově teorii je 

atmosféra vnímána všemi smysly a probíhá pomocí čtyř smyslových kanálů: zrakového, 

sluchového, čichového a hmatového (Kotler , 1973, str. 48). Stimuly působící na smysly by 

měly vyvolávat pozitivní odezvu a určitým způsobem naladit zákazníka na nakupování. Dá 

se říct, že zrak je dominantním smyslem při vnímání prostředí, avšak není jediným.  

V prostorách prodejen vždy hraje populární hudba, která má „naladit zákazníky na nákup“ 

(terénní poznámky). Často se jedná o puštěnou rozhlasovou stanici, občas o klasickou 

hudbu. Jedna z respondentek si také všímá, že správného „naladění“ se má docílit nejen u 

návštěvníků, ale i u personálu: 

 „..nikdy neuškodí dobrá hudba, ta zvedne náladu nejen zákazníkům ale i “ holkám““ 

(respondentka I, 23 let) 

„...Pak také hudba. Na můj vkus by to mělo být něco veselého, nějaká současná hudba. 

Dřív jsme mívali nějaké písničky pro děti, pak jsme to vyměnili za popovou hudbu. 

Vzhledem k tomu, že nakupují hlavně dospělí, je důležité naladit hlavně rodiče, děti se 

zabaví v dětském koutku.“ (respondentka P, 22 let ) 

Příjemné čichové zážitky v prodejnách zajišťují aroma difuzéry, často se jedná o lehce 

nasládlé vůně s květinovou příměsí.  Jak uvádí respondentka I., pozitivní čichové stimuly 
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mohou opravdu vyvolat náklonnost k určitému prostoru, v daném případě k obchodu: 

„Některé obchody třeba miluji jen proto, jak to tam voní… Hodně působí čerstvé květiny, v 

jejich přítomnosti se člověk nechtěně uvolňuje“ (respondentka I, 23 let)  

Dalším zdrojem uspokojení hned několika smyslů jsou čerstvé květiny, které obě prodejny 

pravidelně objednávají. Květiny v daném případě mohou také vystupovat jako symbol 

udržovanosti obchodu a přispívají k pravidelné proměně prostoru.  Proměnlivost prostoru 

se dá pozorovat jak v detailech, dokreslujících celek (květiny, střídání výloh), tak i 

v rozsáhlých změnách. Tak se v roce 2013 chystá rekonstrukce prostoru v pasáži. Důvodem 

pro změny může být určitý posun ve vnímání luxusního prostoru a změně očekávání 

zákazníků. O „tekutosti“  vkusů  postmoderní společnosti píše Zygmunt Bauman ve své 

práci „ Tekutá modernita“ (2002), rychlé střídání identifikací a „nákupní styl života“ jsou 

podle autora symboly současnosti.  

 

Na závěr kapitoly bych ráda shrnula informace, získané o prostoru prodejen. Především 

umístění prodejen může značně ovlivnit skupinu návštěvníků prodejen, nicméně lokalizace 

obou prodejen poskytuje dobrý přístup k cílové skupině obchodu. Organizace prostoru je 

sice proměnlivá, nicméně obsah prostoru často vykazuje podobné znaky, symbolizující 

výjimečnost a přepych v obecném povědomí a umožňující komunikaci luxusu na základní 

úrovni.  Komunikace luxusu prostřednictvím prostoru je značně regulována očekáváními 

zákazníků a požadavky obchodních partnerů.  Nakonec se působením specifických 

vlastností prostoru na všechny smysly vytváří specifická „atmosféra“, která ovlivňuje 

proces rozhodování zákazníka.   

 

4.3 Věci 

Komunikace luxusu zahrnuje velké množství dimenzí, přesto hlavním objektem zůstává 

samotný předmět luxusu. V případě mého výzkumu se jedná o luxusní oblečení pro děti. V 

této kapitole bych ráda popsala jak konkrétní fyzické vlastnosti zboží nabízeného 

v obchodě, tak i obecné rysy charakteristické pro příslušné brandy. 
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Ve většině případů jde o extenze světově známých značek oblečení pro dospělé: Gucci, 

John Galliano, Dior, Dolce Gabbana, Fendi, Chloe, Moncler, ale jsou tu i originální, dětské 

luxusní značky jako třeba Miss Grant. Prodejna „Pasáž“ prezentuje celkem osm značek, 

zatímco v prodejně „Pařížská“ jich najdeme deset. Rozdíl, jak jsem již zmínila v kapitole 

Prostor, se dá vysvětlit větším počtem licencí získaných pro prostor druhé prodejny. 

 

Pro velké množství značek je obvyklé, že vyrábějí své produkty co nejnápadněji 

rozpoznatelné, nejen logem, ale i typickým designem Pro zvýraznění tohoto konceptu 

američtí marketologové Y. Han a X. Dreze zavádějí ve své práci pojem „zvýraznění značky“ 

(brand prominence) (Han Y., 2010). Tu definuji jako míru přítomnosti viditelných znaků, 

které napomáhají pozorovateli rozpoznat určitou značku. Mezi tyto znaky můžeme zařadit 

logo, firemní barvy, unikátní tvar nebo design, specifické materiály atd. Podle přítomnosti 

nebo nepřítomnosti těchto znaků se výrobky se dělí na „tiché“ a „ křiklavé“ (viz. Příloha 

obr. 1), při tom každá kategorie výrobků je zaměřena na svou zákaznickou skupinu. 

Příkladem „křiklavého“ zboží může být kabelka Gucci s jejich firemním „logotiskem“ nebo 

dudlík Dior s velkým firemním logem na pouzdru. Příkladem tichého zboží může být 

jakékoliv oblečení bez nápadného loga. Často platí, že právě „tichá“ linie se vyvíjí podle 

sezonních módních trendů, zatímco „křiklavá“ linie má konzervativnější vzhled a tolik 

nezávisí na změnách v módě.  Typy spotřebitelů jsou často zkoumány podle konzumace 

jedné z uvedených kategorií zboží a spotřeba toho či onoho druhu zboží koreluje s mírou 

demonstrativity spotřeby. 

Jak je zmíněno v kapitole „Služby“, zaměstnanci obchodu mají povinnost se starat o stav 

zboží. Oblečení se musí udržovat čisté, nepomačkané, má vypadat „přitažlivě“.  Jednotlivé 

kusy oblečení a doplňky se umisťují vedle sebe a tím prezentují „look“, hotovou kombinaci 

pro spotřebu. Avšak tyto v obchodě provedené drobné úpravy jsou samozřejmě 

sekundární. Hlavní charakteristiky zboží, ať už se to týká výrobních postupů, kvality 

materiálu či designu, získá od výrobce. 

V této kapitole bych ráda zaostřila svou pozornost na několik charakteristik luxusního 
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oblečení. Zvolené charakteristiky jsou následující: kvalita, originalita, jméno a mediální 

pověst, cenová relace.  

Nejdřív se zaměřím na obecné kvalitativní charakteristiky fyzického vzhledu zboží: design a 

kvalitu. Míra originality designu a její estetické projevy se u jednotlivých značek mohou 

lišit. Nejvíce zmiňovanou značkou v souvislosti s originalitou návrhů oblečení je relativně 

mladý brand John Galliano. Oblečení od této značky se dá poznat podle novinového 

potisku (takzvaný„gazette“), který je přítomen na většině produktů. Vzhled oblečení je 

značně inspirován zvířecími motivy a světem africké savany, proto na těchto výrobcích 

často můžete vidět krokodýly, papoušky, opice, motýly.  Celkem JG ve své dětské kolekci 

prezentuje obraz rebela a individuality a samotní zákazníci popisují značku jako 

„originální“, „zajímavou“ a „neotřelou“(terénní poznámky). Originalita značky Dior je 

postavena na konzervativní image, založené na dlouhé historii značky Dior. Návrháři Dior 

jsou inspirováni elegancí Versailles, kouzlem pastelových barev a bohatostí geometrických 

struktur. Výše uvedené značky představují opačné póly z hlediska typologie zákazníků. 

Zatímco Dior je symbolem „tradiční“ kvality, spotřeby, která je tak typická pro patricie, 

John Galliano je spíše znakem čerstvě zbohatlých “povýšenců“. Rozmanitost potisků a 

textur na oblečení Dolce Gabbana se nedá přehlédnout. Slovy zákazníků, jsou to 

„zmenšené modely pro dospělé“. Dětská linie značky často koreluje s dospělou linií a tím 

umožňuje vytvořit společný styl pro celou rodinu. Dalším zajímavým fenoménem je 

extenze francouzské značky Chloe, vyrábějící modely pro ženy všech věkových kategorií. 

Oblečení této značky vzhledově tíhne k minimalismu a dominující barvou teto značky je 

bledá růž, čímž se navozuje dojem něžné ženskosti. Obecně se dá říct, že konzumace 

určitých značek je součástí habitu rozlišných typů zákazníků. Podle Pierre Bourdieho, má 

každá sociální skupina svůj habitus, který odpovídá její pozici v sociálním prostoru 

(Bourdieu,P., 1998). Pozice je určována součtem několika druhů kapitálu a jejich 

kvalitativní a kvantitativní charakteristikou. V daném případě se dá hovořit o odlišné 

povaze sociálního a ekonomického kapitálu spotřebitelů Dior a John Galliano, i když 

hranice daných sociálních skupin mohou být značně rozostřeny. 

Každý brand má svůj vlastní styl, který se dá nějak identifikovat. Jak jsem už zmínila, 

většina značek představených v obchodě jsou extenze světových brandů vyrábějících 

módu pro dospělé. V případě extenze si značka nemusí lámat hlavu se zakládáním nového 

stylu.  Nejčastěji používá logotisk  
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a příznačné vizuální rysy, které umožňují snadnou identifikaci a částečně napomáhají 

funkci demonstrativní spotřeby. Situace je jiná v případě, kdy značka pracuje výlučně s 

dětským oblečením. 

 

Vysoká kvalita luxusního výrobku je jedním z dalších důležitých požadavků na luxusní 

zboží.  Nejzajímavějším příkladem spojení profesionální kvality a módního designu jsou 

bundy značky Moncler. Značka byla založena v roce 1952 a její bundy byly původně určeny 

pro vrcholné sportovce. Později značka vstoupila do světa módy s pověstí výrobce 

nejkvalitnějších peřových bund na světě. Jak si všiml David Brooks ve své knize „Bobos“ 

(2001) jedno z pravidel nového establishmentu je „utratit spoustu peněz za cokoliv, co má 

nálepku „profesionální kvalita“, je úplně v pořádku, i když to s vaší profesí nemá vůbec nic 

společného“. Tomuto případu říká „propast nenaplněného dobrodružství“. Na opačnou 

stranu bych zařadila značku Miss Grant. Nižší kvalita daného výrobce se často projevuje 

nepropracovaností drobných detailů: odpadávání ozdobných kamínků, peří atd. Nízká 

kvalita značky je jedním z důvodů pro přerušení spolupráce obchodu Luxury kid  s daným 

brandem. 

 

Avšak hodnocení kvality v případě spotřebitelů nemusí být vždy rozhodující motivací pro 

koupi daného zboží. Rozsah motivů může být velmi široký a motiv kvality zboží může 

snadno ustoupit do pozadí pod tlakem ostatních motivačních faktorů. V případě 

demonstrativní spotřeby, význam kvality a často celkového stavu předmětu klesá a 

dokonce se deformuje pod tlakem jména značky. 

 Je to Dior… Vše vyrábějí s luxusní kvalitou… (terénní poznámky, prodejna „Pařížská“, 

prosinec 2012). 

 

Paní D. , stálá klientka, kupuje  jen v 50 procentní  slevě pro svá vnoučata,  dokáže si koupit 

trička  sice s 50 procentní slevou ale vyřazená z běžné nabídky zboží v horším stavu – 

zaprášená atd. , bez luxusního vzhledu ( kupuje kvůli značce). Velmi milá, ochotná si 

povídat, vzhledem k tomu, že jsem nikdy neviděla  rodiče jejich vnoučat v obchodě,  rodina 
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si zřejmě nekupuje značkové oblečení pro děti a babička je výjimkou ( Říká, že jí za to pořád 

nadávají, že kupuje  tolik nepotřebných věci..)  

 

Opačný případ může nastat, když je spotřebitelem příležitostný konzument luxusu s 

opatrným vztahem k přepychovým věcem, což se projevuje v jeho praktickém přístupu ke 

koupi. Výsledkem je zdůraznění kvality jako hlavního požadovaného rysu, která může být 

prokázána nejen empirickým zkoumáním věci, ale i třeba zemí původu. Je nutné si 

povšimnout, že v povědomí běžného zákazníka je Čína přímo propojena s představou 

nekvalitního zboží, zatímco například Francie je znakem kvality, hlavně v oblasti oblečení. 

Druhou významnou poznámkou může být fakt, že absolutní většina značek, zastoupených 

v obchodě se vyrábí v Číně, Výjimkou je značka Chloe (vyrábí ve Francii) a Gucci (Itálie). 

 

Manželský pár, z Ruska, kupují dárek pro malého syna, džiny značky John Galliano, další 

den, se vrátí do obchodu s tím, že by je chtěli vrátit, jelikož nejsou „pravé“. Zjistili, že na 

věci je napsáno, že je vyrobena v Číně. Vzhledem k částce, kterou zaplatili, očekávají větší 

kvalitu. Trvají na výměně za jakoukoliv věc, vyrobenou v Itálii. (terénní poznámky, prodejna 

„Pařížská“, duben 2013) 

 

Je očividné, že jméno a pověst značky jsou často rozhodujícím faktorem v procesu 

konzumní volby. Vytváří se nejen na základě dlouhodobé zkušenosti zákazníků, ale i 

prostřednictvím mediální komunikace. Absolutní většina značek, ve snaze rozšířit rozsah 

zákazníků, využívá spojení jména značky se jménem celebrity. Výjimkou není ani dětské 

značkové oblečení. Děti celebrit jsou také často zmiňovány v souvislosti se světem módy. 

Zdrojem daného typu informací mohou být internetové stránky samotných brandů nebo 

časopisy věnované luxusnímu stylu života (například časopis Luxury v Česku). Vliv daných 

mediálních sdělení se dá pozorovat v prostředí obchodu B. Zákazníci často napodobuji styl 

celebrit ve volbě oblečení pro své děti a občas to sdělují dostatečně explicitně, například v 

případě požadavku „vybrat něco ve stylu Beckhamů“. Mediální pověst nemusí vždy 

pozitivně ovlivňovat image značky. V tom se můžeme přesvědčit na příkladu Johna 
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Galliana. Po veřejném skandálu spojeném s antisemitskými výroky se zhruba polovina 

příznivců této značky rozhodla ji nadále bojkovat, následkem čehož se viditelně snížila 

poptávka po výrobcích. 

 

Poslední kategorie, o níž bych ráda mluvila v souvislosti s luxusním oblečením je cenová 

relace. Cena je značně závislá na všech výše zmíněných faktorech a je výsledkem 

korelačních vtahů mezi nimi. Kvantitativní poměr mezi danými faktory je ryze individuální 

a značně flexibilní, jednotlivé faktory se mohou ovlivňovat navzájem, důsledkem může být 

změna poptávky a následné kolísání cenové hladiny. Například v sezoně 2012 se značka 

Dior rozhodla věnovat větší pozornost ručně zpracovaným kouskům a větší kvalitě 

materiálů, důsledkem bylo mírné zvýšení cen. Tak se cena kožené bundy s ručně 

vyrobenými prvky mohla vyšplhat na 30 tisíc korun. Podobnou tendenci můžeme 

pozorovat i v případě značky Dolce Gabbana. V roce 2011 se značka rozhodla ustoupit od 

„casual“ linie D & G ve prospěch větší exkluzivity designu. Za typický příklad této tendence 

můžeme považovat šaty z kolekce jaro-léto 2013 s ručně malovaným vzorem, 

inspirovaným sicilskou keramikou. Korelace s cenou je v daném případě zřetelná, cena 

šatů se zdvojnásobila z průměrných 4000 Kč na 8000 Kč.  Přes pozorovaný korelační vztah 

mezi cenou a charakteristikou zboží, je důležité si povšimnout určité neelasticity cenové 

hladiny v případě luxusního zboží, způsobené jak požadavky minimální ceny samotnou 

značkou, tak i obchodem-distributorem. Například největší možné procento slevy 

v obchodě je stanoveno na 50 procent. Důvodem této nízké flexilbilty je snaha zachovat 

jakousi „vzácnost“ produktu pomocí kontroly cen. Bernard Catry ve svém výzkumu (2003) 

rozlišuje dva druhy vzácnosti: přirozenou a virtuální. Zatímco přirozená se zakládá na 

přírodní vzácnosti materiálů nebo náročnosti technologického postupu, virtuální vzácnost 

nemá reálný podklad. Do druhé kategorie zařazuje marketingové postupy typu „limited 

edition“, cenovou kontrolu atd., které vytváří neskutečnou „virtuální vzácnost“. Abych 

shrnula kapitolu, pro komunikaci luxus jsou důležité charakteristiky jako samotného 

předmětu luxusu: originalita vzhledu, kvalita výroby a cena, tak i charakteristiky celé 

značky, například mediální pověst. Každý brand se snaží přizpůsobit svou produkci určitým 

segmentům trhu, tak v rámcích stejné výrobní linie vznikají „tiché“ výrobky orientovaní 

spíše na „emocionální„ spotřebitele a „křiklavé“ výrobky pro „demonstrativní“ zákazníky. 
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4.4 Služby 

 

Přestože obsah služeb velmi těsně souvisí s personálem a prostorem obchodu, rozhodla 

jsem se službám věnovat zvláštní kapitolu.  Rozsah služeb poskytovaných luxusními butiky 

se značně liší od běžných obchodů. Obecně se dá říct, že se každý obchod snaží 

přizpůsobit nabídku služeb očekáváním svých zákazníků. V případě obchodu Luxury kid se 

často může jednat o relativně specifické požadavky, spojené se specifickou cílovou 

skupinou zákazníků. Zvláštností obchodu je, že cílovou skupinou spotřebitelů jsou sice 

dospělí jedinci, avšak nabízené výrobky jsou určeny hlavně pro děti. Z tohoto důvodu jsou 

služby obchodu zaměřeny hned na dvě orientační věkové kategorie.  

Nejdříve bych ráda popsala obecný rámec služeb, poskytovaných obchodem bez ohledu 

na specifika, na konci kapitoly bych se zaměřila na méně standardní služby, o nichž jsem 

hlavně získala přehled během zúčastněného pozorování.  Do služeb bych v daném případě 

zahrnula nejen služby poskytované bezprostředně zákazníkovi, ale i takzvanou 

„přípravnou“ činnost, která probíhá mimo přítomnost zákazníků a napomáhá udržování 

správné „atmosféry“ luxusního butiku. Rozsah těchto úkonů je určován a pravidelně 

kontrolován managementem obchodu. Proto je následující popis standardního „balíku“ 

služeb z větší části výňatkem z doporučení a požadavků vedení obchodu zaměstnancům 

prodejen. Sice se míra uskutečňování těchto požadavků může lišit, avšak tlak 

zaměstnavatele (pravidelné kontroly, systém pokut v případě nedodržování norem) a 

osobní finanční zájem zaměstnanců (získání procent z prodeje) obecně motivuje 

zaměstnance k vzájemné kontrole a tím pádem ke zvýšení kvality služeb. 

 

Jedním ze základních pilířů je čistota. Udržování pořádku v prodejnách je jednou z 

povinností prodejních asistentek.  To zahrnuje neustálé leštění skleněných povrchů a 

zrcadel, mytí podlahy, utírání prachu. Podle jednoho z manažerů obchodu plní tento typ 

úkonu i sekundární funkci- zlepšuje obecný dojem o zaměstnancích prodejen a následně o 
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celém obchodě. Díky velkoplošným výlohám mají kolemjdoucí jedinci možnost pozorovat 

jednání zaměstnanců, aniž by se nacházeli bezprostředně v prostoru prodejny. Na daném 

příkladu můžeme pozorovat jak nejednoznačná je hranice, oddělující sociální realitu 

veřejného prostoru od prostoru prodejního.  Manažerka L, 35 let, říká: „....vytváří to lepší 

dojem, když kolemjdoucí (potenciální klienti) vidí, že se v obchodě něco děje, zaměstnanci 

jsou aktivní a mají úkoly.“(terénní poznámky, březen 2013) 

 

Zvláštní kapitolou je péče o zboží. Oblečení nesmí být pomačkané, špinavé, zaprášené. 

Oblečení a doplňky, které se dají zkombinovat dohromady, mají být vystaveny vedle sebe, 

tím se má ulehčit kombinování věcí pro takzvané „looky“. Prodejní asistentka má mít 

rozsáhlé znalosti o nabízeném zboží (to zahrnuje způsob péče o ně, materiál, možnosti 

kombinování s jiným oblečením a doplňky v rámci dané kolekce). „Profesionální 

zvědavost“ je nepostradatelnou součástí popisu práce, zkoumání vlastností jednotlivých 

kusů zboží a sebevzdělávání v módě je jednou z nejpříjemnějších pracovních povinností. 

Kromě toho se prodejní asistentky mají dokonale orientovat v prostředí prodejny. V praxi 

to znamená ovládání jakési „kognitivní mapy“, která zahrnuje místa uložení konkrétního 

zboží podle značky a velikosti. V žádném případě se nesmí po věci pátrat, a tím dát najevo 

zákazníkovi neznalost obchodu. Svým odborným jednáním má prodejní asistentka 

přesvědčit zákazníka o své kompetenci a předvést profesionální přístup obchodu ke svým 

návštěvníkům. Zvláště velký důraz je kladen na úpravu a rozmístění fyzických objektů v 

prodejně ať už to jsou pravidelné intervaly mezi ramínky na věšácích nebo jen papírové 

tašky uložené do úhledných sloupků pod prodejním pultem. Stejný princip se týká věcí v 

úložných prostorech. Ceníky a ochranné kódy na věcech nesmí být vidět. Jeden z 

manažerů vysvětluje toto nařízení takto: 

Klient nesmí hned myslet na praktickou stránku jakou je cena. Nejdřív musí prožít okamžik 

okouzlení krásou předmětu.(terénní poznámky, únor 2013) 

O oddělení prostoru obchodu od reálného světa a konstruování jakési „utopie“ ve svém 

výzkumu „Magie obchodu“ (1993) píše John Goss. Podle něj se obchodní prostor snaží 

vymykat z reálného fyzického světa tím, že eliminuje všechny možné vlivy rozptylující od 

nakupování. Nepřítomnost oken a hodin, umělé udržování teploty a osvětlení v 
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obchodních pasážích zvětšuje propast mezi okolním světem a prostorem obchodu, tím 

vrhá jedince do světa utopie.  

Pro udržování a zvyšování kvalifikace zaměstnanců jsou často vysíláni manažeři ze 

zahraničních obchodů (v obchodě Luxury kid v roce 2012 zaměstnance navštívil manažer 

Dior, v roce 2013 manažer Gucci). Často se během školení předvádí praktické znalosti, jako 

způsoby ukládání věcí, zavěšení a balení. Balení je jednou z nepostradatelných etap 

prodeje. Zboží se balí do značkové balicího papíru, tašek a krabic, které poskytuje 

příslušná značka. Kromě praktického účelu značkového balícího materiálu, stojí za zmínku 

jeho plnění „demonstrativní“ funkce, která je hlavním motivačním důvodem pro 

„ostentativní“ spotřebu. 

 

Samotné jednání se zákazníkem má probíhat ve velmi slušné a pohotové formě. Je důležitý 

úsměv, pozitivní naladění a slušnost. Možné strategie chování zaměstnanců při jednání se 

zákazníky v rámci daného modelu jsou podrobně popsány v kapitole o zaměstnancích. 

Nicméně je dobré si povšimnout, že obecný model nabízený zaměstnavatelem je sdělován 

zaměstnancům spíše v implicitní formě. V praxi platí předpoklad, že zaměstnanec má 

obecné povědomí o slušném chování a etiketě v pracovním prostředí. 

 

Rozsah služeb poskytovaný obchodem není omezen pouze na služby spojené přímo s 

procesem prodeje. Vstřícnost personálu se projevuje ve schopnosti nabídnout takzvané 

„extra služby“. 

Prodejna „Pařížská“ nabízí svým zákazníkům lehké občerstvení (káva, šampaňské, šťávy) a 

sladké pohoštění pro jejich děti. Obě prodejny nabízí svým stálým zákazníkům možnost si 

zvolené oblečení vyzkoušet ve svém domácím prostředí. Přepravou zboží se zabývá 

obchodní řidič, což zajišťuje zákazníkům maximálně rychlé doručení zboží. Otevírací doba 

je značně flexibilní a často se upravuje podle přání a potřeb zákazníků. Způsob úhrady účtu 

se taktéž upravuje podle preferencí zákazníka. V případě VIP klienta může úhrada 

zakoupeného zboží proběhnout kdykoli po nákupu, podle přání zákazníka. 

Vlastně luxus podle mne je právě o vstřícnosti k zákazníkovi, žádné konkrétní horní limity v 
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poskytování služeb nejsou. Snažíme se udělat pro naše klienty vše, co je v našich silách. 

Objednáváme taxi, hlídáme děti, klidně prodloužíme svou pracovní dobu o kolik je třeba, 

dovezeme nákup domů. V ledničce máme drahé šampaňské, jsme vždy připraveni 

naservírovat kávu. Hodně důležité je vytvořit přátelské prostředí, aby se k nám zákazník 

rád vracel (respondentka I, 23 let). 

Vzhledem k věkové kategorii „cílových“ spotřebitelů nabízeného zboží, značná část služeb 

je zaměřena na ty nejmladší návštěvníky. 

Obchod má k dispozici přebalovací pult se všemi potřebnými věcmi (Pampers) a dětský 

kout na hrání. Podle domluvy se zaměstnanci děti mohou být dočasně ponechány v péči 

prodejních asistentek. Za zmínku stojí i pravidelné „akce“, určené pro rodiče a jejich děti. 

Obsah „akcí“ je často časově a tematicky synchronizován se svátky, a to nejen z českého 

kulturního prostředí (8. března – mezinárodní den žen). Multikulturní zaměřenost „akcí“ 

se dá vysvětlit přítomnosti hned několika etnických cílových skupin spotřebitelů. Podobné 

akce často zahrnují módní přehlídky, focení a tvůrčí dětské aktivity. Přestože primárním 

cílem těchto událostí je přilákat pozornost k nabízeným výrobkům, má to další pozitivní 

účinek. Komunikace zákazníků se zaměstnanci obchodu pomáhá vyvinout jejich důvěrný 

vztah vůči nim a obchodu jako celku.  Za zamyšlení stojí zajímavá otázka, do jaké míry patří 

extra služby do povinného formátu luxusu a do jaké míry individualismus v strategiích 

prodeje prodejních asistentek posouvá jeho horní hranici.  

 

Ráda bych shrnula své empirické poznatky o poskytovaném rozsahu služeb v obchodě. 

Základ tvoří obecný rámec služeb, který nabízí větší část obchodu se zbožím luxusní 

kategorie. Patří sem vhodná úprava a péče o prostor a nabízené zboží, vstřícnost a 

přátelský přístup zaměstnanců ke klientům. K extra službám můžeme zařádit osobní opce 

klientů při nákupu a úhradě zboží a zvýšená péče o zákazníky: hlídání dětí, nabízení 

občerstvení a podobné. Celkem se dá říct, že obsah služeb je velmi flexibilní a přizpůsobivý 

preferencím zákazníků a závisí na individuálních strategiích samotných zaměstnanců.  

 

 



 

34 
 

4.5 Lidé 

 

Přítomnost aktérů je základním pilířem vzniku a reprodukce sociální instituce. Jsou nositeli 

sociálních statusů a rolí, které determinují komunikaci mezi nimi. Jejich pozice v rámci 

dané instituce vymezuje, přispívá či podporuje významy, které mají být zprostředkovány.   

Prostředím prodejen denně prochází velké množství aktérů, avšak se všichni dají rozdělit 

na dvě základní skupiny. Dalo by se říct, že tyto dvě skupiny se nacházejí na opačných 

stranách barikády. K první skupině lidí patří ti, kteří se na procesu prodeje podílejí ze 

strany prodejců, zatímco druhá skupina zahrnuje jejich zákazníky.  Obě skupiny jsou stejně 

důležité pro komunikaci luxusu a každá z nich může snadno ovlivnit vnímání a jednání 

ostatních účastníků, tím pádem i celkový výsledek. Každá z nich komunikaci podporuje 

nejen zvládáním role (viz Služby), ale také osobním postojem k instituci a hodnotám, které 

zprostředkovává, existenci obchodu s luxusním zbožím. 

 

4.5.1 Prodávající 

 

Na prodávající lze nahlížet jako na messengery či aktivní komunikátory luxusu. Jejich 

úkolem je přesvědčit zákazníka o významu luxusu pro život člověka v dnešní společnosti. 

Jejich pozice je vymezena jednak již zmiňovanou rolí, stanovenou zaměstnavatelem (viz 

Služby), ale také jejich osobnostními rysy a hodnotami, které vyznávají. Individualizace 

prodeje tak může být částečné reakci na určitý typ zákazníka a částečně osobním 

rozhodnutím prodejní asistentky. 

 K internímu personálu obchodu patří čtyři prodejní asistentky (včetně mne) a dvě 

manažerky.  Všechny čtyři asistentky jsou ruského původu a jsou studentky českých 

vysokých škol. Považuji za důležitou skutečnost, že žádná z asistentek nepatří do vyšší 

ekonomické třídy.   

 

Strategie jednání prodávajících 
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Při bližším zkoumání chování zaměstnanců během procesu prodeje, narážíme na značné 

individuální rozdíly v rámcích širšího obecného modelu, očekávaného zaměstnavatelem.  

O obecně daném modelu chování v pracovním prostředí budu mluvit v kapitole „Služby“, 

avšak určitou variabilitu uvnitř tohoto modelu bych nastínila už v této kapitole.  

Role prodejce je primárně regulována rozsahem poskytovaných služeb. Vzhledem k 

častému přesahu poskytovaných služeb nad povinný rámec, můžeme uvažovat o odlišném 

přijetí jedincem role prodávajícího. Jednotlivým typům prodávajících pak odpovídají 

příslušné strategie individualizace prodeje. Obecně se dá hovořit o dvou základních typech 

chování: typu „přátelský“ a typu „ odborný“. Zatímco první se vyznačuje značnou úrovní 

neformality, přátelským přístupem, který umožnuje se bavit se zákazníkem „na rovinu“ a 

radit, jako kamarádovi, druhý typ je o hodně formálnější a zdůrazňuje autoritu 

prodávajícího v daném oboru a jeho znalosti, umožňující poskytnutí odborné rady. 

Nesmíme determinovat jednotlivé prodávající na pouze jeden typ chování. Oboje typy 

prolínají a jsou značně citlivé na chování a kategorii zákazníků.   

Chování, přizpůsobené určitým typům zákazníků můžeme považovat za záměrné strategie, 

používané prodejci. Jako základní typ individualizace „přátelského“ prodeje, používané v 

procesu komunikace luxusu považuji proces intimizace prodeje. Emoční zabarvení 

uvolňuje striktní rámec formálního sociálního styku na intimní sociální prožitek a pozitivně 

ovlivňuje samotný proces prodeje. Z rozhovoru s dvěma respondentkami plyne, že mají 

skutečně blízký vztah ke stálým zákazníkům.  Emoční pouto je často založeno na etnické 

soudržnosti, podobnosti životních okolností, společných zážitcích během „akcí“ v 

pracovním prostředí nebo na pouhé sympatii. Někteří klienti jsou pro nás jako rodina. 

Známe se velmi dlouho, na začátku jen z různých setkání v obchodě, pak jsme se spřátelili 

a už komunikujme i mimo obchod, jako staří přátelé. (respondentka I,23 let) 

 Máme hodně ruských zákazníků, co žijí v Praze.  O to je to snadnější jim porozumět. Také 

jsem imigrantka...( respondentka P, 22 let) 

Nepochybně důležitým faktorem intimizace vztahu zákazníka a prodejce je příslušnost ke 

stejné etnické skupině. Etnicita sama a situace migrace umožňuje překročit rámec vztahu 
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prodávající – zákazník. 

 S ruskými klienty si často můžeme povídat o osobních věcech jako rodina a sourozenci. 

Mám totiž mladší sestru a vím, jak je těžký pro děti vybrat pohodlné a hezké oblečení. 

(respondentka S, 23 let) 

 

Dalším možným aspektem  intimizace v rámci modelu sociálního styku prodejce-zákazník  

je využití specifik mezipohlavní komunikace.   

„Jsem koketka. Občas se hezky usměju na tatínky a hned se jim nakupuje lépe. Chtějí mi 

snad udělat radost více, než svým dětem“(respondentka S, 23 let). 

Různorodost těchto přístupů má za následek vznik trvalých „fanoušků“, kteří nakupují 

výlučně u své oblíbené asistentky. 

„Byly jsme dvě na prodejně, odskočila jsem si na toaletu a v tom mi zavolal náš jeden stálý 

klient. Ptal se, jestli jsem dnes v prodejně, protože tam byl a mě nenašel. Obsluhuji ho 

pouze já“(respondentk P, 22 let) 

Faktory spouštějící intimazaci se mohou lišit v závislosti na typologii prodejce a zákazníka. 

Avšak vzhledem k prospěšnosti a účelnosti využívání strategie, se naskytuje otázka do jaké 

míry individualizace prodeje je osobním rozhodnutím zaměstnanců a zda můžeme 

uvažovat o prodeji luxusu, jako o procesu, který nemůže být anonymní a z toho důvodu 

účelem strategii prodeje navazovat iluzi intimních vztahů mezi prodejcem a zákazníkem.  

„Vím, že si člověk užívá své jedinečnosti. Jsem tu nová a tak dlouho, jako ostatní holky se se 

zákazníky neznám, proto jsem jaksi v nevýhodě. A to přímo souvisí s tím, kolik toho 

prodám. Já zase dělám, že mám malého brášku nebo sestru, podle situace. Když se člověk 

dozví, že máme něco společného, tak se hned uvolní a otevře se. A samozřejmě u toho 

nakupuje“ (respondentka S, 23 let). 

Přestože konkrétní typologií zákazníků se budeme zabývat teprve v další kapitole, již teď 

můžeme naznačit jasný vztah mezi strategiemi prodávajících a typy zákazníky. Jak již bylo 

zmíněné, příslušnost ke stejné etnické skupině, stejná geografická poloha trvalého bydliště 

v zemi původu nebo status imigranta může být silným spouštěčem procesu intimizace 
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prodeje. Avšak za zamýšlení stoji i obecný sklon ruské skupiny zákazníků k nastolení 

intimní vazby během komunikace v mnohem větší míře, než je zvykem u příslušníků 

evropských národů. Jako na extrém se dá pohlížet na  intimizace v případě kavkazských 

národů, o nichž se bude pojednávat v další kapitole. Co se týká mimoetnických kategorií 

zákazníků, dá se spatřit určitý sklon demonstrativních spotřebitelů k formálnější 

komunikaci a „odbornému“ typu prodejců. V procesu nákupu vysoce hodnotí odbornost 

přístupu personálu a „luxusní obsluhu“. Naopak můžeme spatřit určitý sklon k 

neformálnější a intimizovanější  formě komunikace u vyznavačů „emocionálního“ luxusu. 

Nicméně vzhledem k značně rozostřeným hranicím mezi jednotlivými typy zákazníky, 

nemůžeme hovořit ani o pevných vazbách mezi jednotlivými typy zákazníků a strategiemi 

prodejců.  

 

 Hodnoty prodávajících 

Východiskem komunikace luxusu ve vztahu prodávající-zákazník, jsou hodnoty, které aktéři 

sdílejí. V tomto smyslu je tady klíčový vztah prodejních asistentek k předmětům luxusu. 

Zjistila jsem, že všechny tři prodejní asistentky mají v předmětech luxusu a konkrétně v 

oblečení zálibu. Každá z nich alespoň jednou v rozhovoru uvedla, že touží po předmětu, 

který patří do kategorie luxusu.  Jako nejčastěji zmíněné předměty bych jmenovala 

kabelky, oblečení, kromě toho byly často zmiňovány jiné kategorie luxusního zboží a 

služeb, jako parfémy, víno (šampaňské), drahé restaurace. Vzhledem k tomu, že žádná z 

asistentek nepatří do vyšší ekonomické třídy a nemůže si dovolit pravidelné využívání 

luxusních výrobků a služeb, je častým motivem v neformálním rozhovoru způsob získání 

vytouženého předmětu 

Dívky zmiňují, jak šetří peníze, využívají slevy poskytované zaměstnancům obchodu. Často 

jsou předměty luxusu i tipem, který dávají svým blízkým na dárek pro ně (zejména 

partnerům nebo nápadníkům). Jejich touha mít předměty luxusu na straně jedné a 

nedostatek finančních prostředků na straně druhé jde dokonce do „falešné hry.“ 

Vyhledávání kvalitních padělků však iluzi významu luxusu nesnižuje (Caillois,R., 1998)  

Za celou dobu, co tu pracuji, jsem si dovolila tu jednou koupit džíny. Samozřejmě kdybych 
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na to měla, určitě bych si pár věci od luxusních značek koupila, asi jsem podlehla kouzlu 

reklamy, ale vážně bych si to přála (respondentka I, 23 let) 

Užívám si luxusních věcí, bohužel často, spíše ve většině případů na to plat prostě nestačí. 

Občas dostanu nějaký dárek od nápadníků, třeba jsem dostala kabelku Prada.  Kupuji si 

něco ve slevách a to i v našem obchodě (respondentka P, 23 let). 

Vztah k luxusu, resp. luxus jako sdílenou hodnotu prodávající nedeklarovali pouze 

verbálně. Jejich postoj se promítal i do strategie jejich osobní manifestace luxusu. 

Vzhledem k nepřítomnosti jednotné zavedené pracovní uniformy v obchodě je vzhled 

asistentek výsledkem jejich osobních preferencí a několika obecných požadavků ze strany 

vedení, založených na obecných pravidlech pracovní etikety.  Z tohoto důvodu je vzhled 

zaměstnanců značně variabilní a může být využit jako další, i když implicitní, vyjádření 

postoje k luxusnímu zboží, v daném případě k luxusnímu oblečení. V šatníku asistentek 

prodeje můžeme spatřit značkové oblečení, doplňky a obuv, zakoupené v obchodě Luxury 

kid. Kromě toho můžeme narazit na značkové kabelky a obuv z jiných luxusních obchodů. 

Charakteristickým rysem zmíněného oblečení a doplňků je přítomnost výrazného loga a 

názvu brandu (například název Moschino velkými písmeny na přední části trička, 

„logotisk“ u kabelek), což je typickým rysem demonstrativní spotřeby.  

Uvedená fakta nám umožňují kategorizovat daný konzumní postoj k luxusu prodávajících 

jako „statusovou spotřebu“ (status consumption). Američtí marketologové Jacqueline K. 

Eastman, Ronald E. Goldsmith a Leisa Reineke Flynn definují statusovou spotřebu jako 

„motivační proces, prostřednictvím něhož jedinci usilují o zlepšení svého sociálního 

postavení ve společnosti pomocí ostentativní spotřeby zboží, které způsobuje získání 

statusu a symbolizuje tento status v očích samotných jedinců a v pro ně významné sociální 

skupině.“ (Eastman, Goldsmith, Flynn, 1999, str. 42). 

V užším smyslu v dané situaci můžeme také hovořit o takzvaném proletářském driftu 

(prole drift). Poprvé se tento pojem objevuje v knize Paula Fussela Třída: průvodce 

americkým systémem statusu. (Fussell,P., 1992). Stručně řečeno jde o proces osvojení 

sociálních a třídních znaků, příslušných pro vyšší třídy třídami nižšími. Je očividné, že 

značkové oblečení v tomto případě nese určitou symbolickou funkci, je to jakýsi druh 

znaku, umožňující určité sdělení ostatním jedincům. Obsahem tohoto sdělení může být 



 

39 
 

sociální a ekonomický status, individualita nebo originalita nositele daného znaku ( Iljin V., 

2000).  

Je nutné si povšimnout jisté rozpolcenosti v hodnotách daných jedinců a možnosti je 

naplňovat. Dá se říct, že chybějící mezeru vyplňuje právě demonstrativní konzumace 

značkového zboží. Motiv sociální mobility můžeme objevit v pracích mnoha sociologů, 

nejvýraznějším z nich je P. Bourdieu (1998). 

 

4.5.2 Kupující 

Tato podkapitola je věnována adresátům sdělení, které pro ně bylo pečlivě připraveno 

postavami z předchozí podkapitoly. Přestože nám na první pohled spotřebitelé často 

připadají jako loutky v obratných rukách výrobců, je tento dojem mylný. Ve skutečnosti 

propojenost všech aktérů zúčastněných v daném sociálním jevu umožňuje mluvit o 

všudypřítomné zpětné vazbě. Poptávka vytváří nabídku a segmentace spotřebitelského 

trhu umožňuje tvarování nabídky přesně na míru.  

Přestože skupiny návštěvníků prodejen se od sebe částečně liší, jak jsem již zmínila v 

kapitole o prostoru, nesmíme se tím nechat zmást.  Větší část zákazníků je sdílena oběma 

prodejnami a jsou obsaženi ve společné databázi stálých klientů.  Kritérium pro zapsání do 

databáze je jednorázový nákup v jedné z prodejen a samozřejmě přání zákazníka být 

zahrnut do databáze.  Finanční výhoda vyplývající z členství v obchodě spočívá v systému 

sčítání částek nákupu. To znamená, že po dosažení určité celkové částky klient získává 

nárok na předem určenou výši slevy při dalších nákupech. Výše slevy může vyšplhat 

maximálně na 20 procent za podmínky, že celková částka utracená v obchodě překročí 200 

000 Kč. Databáze čítá 547 aktivních zákazníků, z nichž 186 klientů pochází ze zemí 

postsovětského prostoru.  

V uvedených údajích, získaných z databáze, se nedá přehlédnout určitá etnická diverzita. 

Jako dvě nejčetnější etnické skupiny zákazníků můžeme pojmenovat Rusy a rusky mluvící 

jedince (trvale žijící na území ČR a pocházející ze zemí bývalého Sovětského svazu) a 

českou etnickou skupinu.  Kromě toho stojí za zmínku sice malé, ale velmi aktivní skupiny 

čínského, vietnamského a albánského původu. Ve výzkumu zaměřenému na konzumní 
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chování zákazníků je velmi lákavé se soustředit na rozdíly v chování jednotlivých kulturně 

etnických skupin, avšak k otázce mezietnických rozdílů se má přistupovat se zvláštní 

opatrností. Přestože explicitní rozdíly v chování etnických skupin se dají často opodstatnit 

jejich kulturními rozdíly, je důležité se vyvarovat určitého zjednodušení. Je nutné mít na 

vědomí přítomnost dalších segmentačních kritérií, která prolínají s kritérii etnickými a tím 

značně rozostřují hranice mezi jednotlivými kategoriemi klientů. S vědomím tohoto 

nebezpečí se pokusím vyložit základní rysy zmíněných etnických skupin, projevujících se v 

konzumním prostředí.  

Široký přehled o segmentaci zákazníků ruského trhu s luxusním zbožím nám poskytuje 

ruská marketoložka A. Andreeva (2008).  Jako obecný rys charakteristický pro celou ruskou 

skupinu zákazníků Andreeva uvádí nepřítomnost v období sovětského svazu kultury 

konzumace předmětu luxusu, následkem čehož je adaptace zahraničních scénářů 

spotřeby. V praxi se to může projevovat jako napodobení západního způsobu života, 

preference zahraničních brandů a demonstrativní způsob spotřeby. Přestože se pojem 

demonstrativní spotřeby poprvé objevuje v práci T. Veblena (1999), vydané na konci 19. 

století, růst střední a vyšší třídy ve 20. století způsobil novou vlnu zájmu o tuto teorii. Při 

pozorování jsem narazila na opakující se projevy daného konzumního rysu u rusky 

mluvících zákazníků. Mezi ně můžu zařadit zvýšený zájem o takzvaný „křiklavý“ druh 

výrobků s přítomností nápadného loga a názvu značky. Tento postoj se projevuje i 

v kontextu mého výzkumu. 

Párek Rusů, pozdraví rusky, mají malé pětileté dítě, při výběru bundy, se dítě ptá, jestli tato 

bunda má na sobě „znak krutosti“ (znak výjimečnosti, slangově jestli je hustá, krutá), 

(myslí tím logo brandu vyšité na viditelném místě). Nakonec si koupí Moncler, bunda má 

velké logo na rukávu. (terénní poznámky, prodejna „Pařížská“, únor 2013) 

Výstupem z výzkumu A. Andreevy (2008) je typologie ruských zákazníků. Spotřebitele 

luxusu Andreeva dělí na tří skupiny  „demonstrativní snílci“, „závislí demonstrativní 

spotřebitelé“ a „zralí demonstrativní spotřebitelé“.  Ráda bych využila této typologie k 

popisu zákazníků obchodu Luxury kid. První skupinu tvoří většinou mladí a dospělí lidé -  

vysokoškolské studenty a absolventy vysokých škol z vyšší střední třídy. Charakteristickými 

znaky této skupiny, mimo obecný princip ostentativní spotřeby,   jsou  velké nadšení pro 
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módu a luxus a praktický přístup k nakupování. Výrazným příkladem dané kategorie 

mohou být dospělé zákaznice s drobnou postavou, díky čemuž si mohou dovolit se oblékat 

v dětských obchodech do největší nabízené velikost (14-16 let). Do skupiny  bych také 

zařádila jedince, kteří nakupují výrobky luxusní kategorie jen příležitostně. Jejich praktický 

přístup k volbě předmětu luxusu se projevuje v pečlivém zkoumání kvality zboží a ve snaze 

si nakoupit věci ladící k ostatním v šatníku, v případě, že to kupují pro sebe. 

Stálá zákaznice, kupuje si věci pro sebe, má malou velikost. Chloe, zkouší sako z nové 

kolekce, ptá se na můj názor, nechá si ho odložit, říká, že se podívá do šatníku, aby zjistila, 

jestli se jí k něčemu bude hodit (úryvek z pozorování). 

Druhou skupinou zákazníků jsou „závislí demonstrativní spotřebitelé“. K tomuto typu patří 

takzvaná „zlatá mládež“, studenti, lidé pracující v oblasti reklamy a módy. Tato kategorie 

spotřebitelů se liší od předchozí nepraktickým přístupem ke spotřebě a schopností utrácet 

velké částky za módu a luxus. Aktivně sledují módní trendy a jejich vkus závisí právě na 

módních trendech, jak napovídá samotný název kategorie. Charakteristika daného typu 

poskytuje náhled na typického konzumenta v obchodě Luxury kid. 

Třetí skupinou podle Andreevy jsou takzvaní „zralí spotřebitelé“. Jsou to většinou lidé 

zralého věku, s pravidelným přísunem financí, jsou to z větší části podnikatelé nebo jsou to 

blízcí členové rodin podnikatelů (děti, manželky). Příslušníci této kategorie mají svůj 

osobní ustálený styl oblékání, mají chladný vztah k módním směrům a vnímají luxus jako 

stálou součást svého života. Daná skupina se v obchodě B vyskytuje hlavně mezi VIP 

klienty. Jsou to většinou ženy v domácnosti, zajištěně podnikatelem – manželem. 

Vzhledem k tomu, že spotřeba luxusního zboží patří k jejich statusu, k luxusním výrobkům 

mají kladný vztah. V této kategorii nalezneme hlavně Rusy, trvale žijící v zahraničí, v daném 

případě v českém prostředí. Ti navíc nenakupují pro sebe, ale právě pro děti. 

Další skupinou, která není uvedena v dané typologii, ale je velmi často zmiňována v 

terénních poznámkách, jsou „individualisté“. Přestože demonstrativní spotřeba je velkým 

motivátorem konzumního chování, vyskytují se samozřejmě i další motivy, například pro 

„ruskou“ skupinu je charakteristický rys následující. Příslušnici dané kategorie usilují o 

zvýraznění své individuality a odlišnosti od mas pomocí vzhledu, konkrétně značkového 

zboží. Možné vysvětlení hojného výskytu této charakteristiky u ruských zákazníků leží 
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v historii. Sovětský režim dlouhou dobu usiloval o uniformizaci své populace, ideologie 

rovnosti se vztahovala nejen na myšlení, vědu, hospodářství, ale i na vzhled. 

Nepřístupnost pestré nabídky jen zvýšila touhu lidi po „západní rozmanitosti“ a pád 

železné opony spustil tak zvanou „značkovou horečku“. Touha po originalitě je častým 

motivem nákupu, a to hlavně u ruských turistů. 

Dvě ruské ženy, 40 let, jsou na dovolené bez rodiny (jasné z rozhovoru), norkové kožichy, 

kabelky LV vybírají dárky pro své děti, jedna z nich je milovnice Galliana (i přes skandál 

s ním spojený, jak říká). Obdivuje design modelů. Při prohlížení oblečení to komentují tak, 

že nikdo nebude mít takovou sukni jako její dcera, následně tuto sukni koupí (potřeba být 

výjimečný). Na ceny koukají, ale neodrazuje je to.  

Za nimi čeká další ruský pár, kupují si klobouk a probírají, jak vysvětlit jejich synovi, že je to 

„hustý“, paní říká, že „ve třídě bude nejmódnější, nikdo jiný takový mít nebude…“ Při 

výběru trička velikost porovnává se svetrem Fendi , který už mají doma, z nové kolekce 

(kupují značkové věci pravidelně, není to výjimečný nákup). (terénní poznámky, prodejna 

„Pasáž“, leden 2013) 

Stojí za povšimnutí, že mentalita jedinců je z větší části určována prostředím, proto je 

mylné vztahovat danou typologii na celé množství ruských imigrantů trvale žijících mimo 

zemi původu. Fakta vyplývající z pozorování napovídají tomu, že daní jedinci mají spíše 

asimilovaný přístup k luxusu a módě. Z toho důvodu je dobré rozlišovat etnické skupiny 

žijící v zemi svého původu od skupin, které trvale žijí v zahraničí. V obchodě Luxury kid 

máme možnost vidět jak turisty z Ruska, tak i ruské imigranty, žijící na uzení ČR. 

Kromě toho bych ráda upřesnila, že uvedené charakteristické rysy se mohou vztahovat 

nejen na zákazníky původem z Ruské federace, ale i na ostatní spotřebitele luxusu 

pocházející ze zemí bývalého sovětského svazu. Dá se to vysvětlit relativně podobným 

kulturním a hlavně historickým kontextem, v němž se spotřeba luxusu vyvíjela. Avšak 

velmi zřetelné rozdíly můžeme spatřit v postoji k samotnému procesu prodeje a nákupu u 

etnických skupin, sídlících na území Kavkazu. Jako hlavni charakteristické rysy těchto 

skupin bych uvedla zvyk vyjednávat, velice neformální komunikaci s prodejcem, 

nakupování za přítomnosti všech členů rodiny. Také se dá uvést, v západní kultuře docela 

netypické, aktivní podílení se hlavy rodiny (manžela) na volbě při nakupování. Uvedené 
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rysy jsou atypické pro prostředí luxusních butiků v západní kultuře, avšak je nutné si 

uvědomit, že i když komunikace luxusu s představiteli daných etnických skupin postrádá 

určité kanály, neplyne z toho snížení efektivity sdělení. Určité kanály komunikace nabývají 

většího významu: důraz je kladen na „značkovost“ věci a podřízenost zaměstnanců 

klientovi.  

Arménská rodina, manžel, manželka, dvě děti, hned mi začínají týkat, mluví v ruštině, 

způsob komunikace hodně neformální („drahoušku, pojď sem“) i když nejsou naši stálí 

klienti, vidíme se poprvé, během nákupu: docela rychle si vyberou věci, dcera si zkouší, 

tatínek se aktivně účastní hodnocení výběru nákupu oblečení i pro holky.  Pokládají mi 

osobní otázky, odkud jsem, má národnost, vyjednávají slevu.  Na cenu se nedívají, důležitá 

je přítomnost slevy, jen pak to považují za podařený obchod (terénní poznámky, březen 

2013).  

Část popisující neetnické rozdíly zákazníků bych ráda uvedla pojmem „nový luxus“. 

Smyslový obsah tohoto pojmu už nastínil G. Lipovetsky ve své práci „Věčný přepych“ 

(2005). Vyjadřuje myšlenku demokratizace luxusu pro střední třídu ve dvacátém století. 

Demokratizací luxusu se myslí jak zpřístupnění zboží širším masám, tak i uvolnění definice 

pojmu „luxus“.  Individuální luxus Lipovetsky definuje jako druh konzumace služeb a zboží, 

jehož význačným rysem není ostentativní spotřeba, ale osobní uspokojení.  Užívání si 

tohoto typu luxusu není veřejné a demonstrativní, ale soukromé a hodně individualistické. 

Za projev individuálního luxusu můžeme považovat spotřebu „tiché“ kategorie luxusního 

zboží. Kontrast mezi ostentativní a individuální spotřebou se dá hezky předvést na příkladu 

dvou zákazníků, jejichž návštěvu jsem popsala ve svých terénních poznámkách. 

  ..příležitostná zákaznice, ráda si u nákupu povídá. Dozvídám se, že je babičkou dvou 

vnoučat, letos bude mít vnučku, vybere si fusak ve slevě, oblečená do značkového, ale 

nekřiklavého oblečení, říká, že je „škoda kupovat tak drahé věci na dítě, co z toho hned 

vyroste“.  Když jí balím fusak do značkové tašky Dior, chce raději „méně nápadnou“, 

vysvětluje to tak, že nechce, aby v kanceláři, kde pracuje, věděli, co a kde nakupuje.  

Mladý pár, Rusové, oblečení do značkového oblečení, (Dior, kabelka DG), on (Fendi kabát), 

teprve čekají miminko, kupují všechno ve slevě, často cena hraje větší roli než velikost 
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(Vezmeme si to stejně, doroste), kupují značku Chloe, když jim to balím do našich 

značkových tašek, chtějí abych jim raději všechno zabalila do Dior tašek a krabic (i přes to 

že všechno mají od Chloe, očividně má Dior větší prestiž). (terénní poznámky, prodejna 

„Pařížská“, prosinec 2012) 

Na uvedených příkladech jsem se pokusila ukázat kontrast mezi individuálním a 

demonstrativním přístupem k luxusu. Zatímco v prvním případě je výrazná neochota být 

nápadná a hlavní motivací nákupu je osobní prožitek z kvality pořízené věci a radost z 

darování, v druhém případě je výrazným rysem demonstrace spotřeby pomocí 

konzumního sdělení (logo, název) na značkových taškách. Určitý postoj vůči spotřebě 

luxusu můžeme také získat z implicitních sdělení jako například způsobu oblékání. Zatímco 

první zákaznice má na sobě značkové, ale nenápadné oblečení a doplňky (taška, boty), 

jejichž luxusní původ pozná pouze jedinec zběhlý v módě, druhá zákaznice je oblečena do 

„křiklavých“ věcí, které explicitně sdělují přítomnost brandů i pro „neosvícené“ publikum. 

Kontrast mezi demonstrativní a individuální spotřebou je rozhodující v utváření konzumní 

motivace, avšak není to faktor jediný.  Se zajímavou taxonomií spotřebitelů luxusu přišel 

americký tým vědců: Han, Nunes a Drèze. (2010) Výsledkem jejich výzkumu jsou čtyři 

hlavní skupiny spotřebitelů luxusu, které dostaly názvy: „patricijové“, „parvenu“, „pozéři“ a 

„proletáři“. První skupina představuje jedince, kteří mají velký majetek v minimálně druhé 

generaci, nebo pocházejí z aristokratické rodiny. Představitelé dané skupiny jsou 

ekonomicky a sociálně nezávislí, proto mají na spotřebu luxusu vlastní názor. Jejich volbou 

jsou „historické“ značky, jejichž kvalita a status jsou vyzkoušeny časem. Jimi konzumované 

zboží patří do „tiché“ kategorie výrobků. K dané skupině se například vztahuje výše 

popsaná zákaznice, vyhýbající se demonstraci luxusní spotřeby, a řada dalších klientů, kteří 

dávají přednost individuálnímu luxusu a „tiché spotřebě“. Typ „parvenu“ (z francouzštiny 

povýšenec) je opakem, jsou to jedinci, kteří často mají původ v nižších ekonomických 

třídách a kteří se dostali k financím pomocí svých vlastních sil a schopností. Představitelé 

dané kategorie mají ve zvyku napodobovat konzumní chování patriciů, avšak spotřebu 

luxusu si osvojují postupně. Evoluce jejich spotřeby začíná demonstrativní etapou a 

postupně se vyvíjí na hedonistickou úroveň individuálního luxusu. Z tohoto důvodu mají 

představitelé parvenu  v raném období svého finančního úspěchu sklon k nápadnosti a 

demonstraci spotřeby „správných statků“.  Do této kategorie se dají zařádit úspěšní 
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podnikatelé a příslušníci jejich rodin. Dalším typem spotřebitelů přepychu jsou „pozéři“. 

Na rozdíl od „povýšenců“, daná skupina jedinců nemá k dispozici potřebné prostředky, 

avšak stejně jako u předchozího typu se u „pozérů“ vyskytuje velký sklon k demonstraci 

spotřeby.  Konzumace je pro ně především způsob jak nabýt větší sociální prestiže pomocí 

znaků luxusu. Na své cestě k získání vyššího sociálního statusu nepohrdají ani 

napodobeninami luxusních statků, které plní demonstrativní funkci spotřeby stejně 

efektivně.  Do této kategorie patří velká skupina zákazníků, nakupující v případě velkých a 

sezonních slev, kromě toho je s tímto typem velmi úzce spjat takzvaný „proletářský drift“, 

který je zmiňován v předchozí podkapitole o zaměstnancích.  

 

Přestože jedni z hlavních aktérů komunikace luxusu jsou bezprostředně jeho spotřebitelé, 

považuji za nutné mluvit i o jedincích, kteří se sice spotřeby služeb neúčastní, ale sdílejí a 

udržují obecné povědomí a představy o tom, jak má luxus vypadat. Nejnápadnější skupinu 

takzvaných „diváků“ máme k dispozici v pasáži prodejny, a to hlavně díky blízké 

přítomnosti kina. „Neluxusní“ spotřebitele bych podle empirické zkušenosti rozdělila na 

několik skupin. Základní dělení je založeno na finančním postavení jednice. Do první 

skupiny patří jedinci, jejichž finanční stav umožňuje spotřebu předmětu luxusu (alespoň na 

minimální úrovni), avšak vyhýbání se této kategorii zboží je uvědomělou volbou těchto 

jedinců. Tato racionální volba se projevuje v chování návštěvníků prostřednictvím 

sebejistoty v jednání s prodejním asistentem (pozdrav, konverzace) a zdravé zvědavosti. 

Výsledkem jejich zkušenosti v luxusním butiku může být rozhodnutí o změně postoje vůči 

luxusu anebo upevnění existujícího názoru. Finanční možnosti druhé skupiny neposkytují 

přístup jedinců k luxusu, což se odráží v určité nejistotě, strachu z tlaku prodejce. V 

chování se to projevuje ignorováním pozdravu, snahou být nenápadný, prohlížením si 

zboží v místě ukrytém před pohledem prodejního asistenta. Určitou výjimkou potvrzující 

pravidlo jsou jedinci, kteří si při vstupu nevšimnou znaků sdělujících „vyšší“ úroveň 

prodejny (alespoň toho explicitního sdělení: seznam značek prodávaných v prodejně, 

slovo „luxury“ v názvu). Tento typ jedinců je vynikajícím příkladem toho, jak určité sdělení 

luxusu ovlivňuje následující vnímání a jednání jedince. Na rozdíl od předchozích dvou 

skupin jedinci této kategorie nejsou „vnitřně předpřipraveni„ prostřednictvím znaků 

luxusu, a tím pádem nemají žádná specifická očekávání.  Je to jedno z možných vysvětlení 
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zjevného šoku, který vzniká u jedinců po získání informací o cenové úrovni zboží (což není 

pozorováno u prvních dvou skupin). 

Muž, cca 40 let, sportovní bunda, levnější, rovnou při vstupu pozdraví a zeptá se na 

dupačky. Oblečení si neprohlíží, ukazuji mu jedny dupačky, jakmile se dozví cenu, vyplašený 

hned odejde (nevšiml si, že je to značkový obchod, myslel si, že je to obyčejný obchod pro 

děti)(terénní poznámky, prodejna „Pasáž“, leden 2013).  

V této podkapitole se mluvilo o možných segmentačních kritériích, založených na 

konzumní motivaci a příslušnosti ke kulturní a sociální skupině. Kromě toho jsme si 

uvědomili, jak ovlivňuje komunikační sdělení obchodu následné vnímání a chování 

spotřebitelů. 

 

5. Závěrečné shrnutí 

Na základě dat získaných během výzkumu a jejich analýzy mohu odpovědět na otázku, jak 

probíhá komunikace luxusu. Podle mého názoru, je nutné pohlížet na komunikaci luxusu 

jako na množinu vzájemně propojených prvků, které se komunikace účastní. Mezi ně patří 

sociální aktéři: prodávající a kupující, služby poskytované prodávajícími kupujícím, prostor 

prodejen a samotné předměty luxusu. Základním východiskem procesu prodeje je prostor. 

Charakteristika prostoru má několik smyslových dimenzí, utvářejících celkovou atmosféru 

butiku. Kromě toho, prostor má obsahovat určité znaky, které signalizuji návštěvníkovi 

výjimečnost samotného prostoru. Soubor těchto znaků se může měnit vzhledem k 

„tekutosti“ současné společnosti (Bauman, 2002), což se následně odráží i na 

proměnlivosti prostor, kde komunikace luxusu probíhá. Další nepostradatelnou součástí je 

samotný předmět luxusu. Zboží nabízené v obchodě se dá hodnotit podle fyzických 

charakteristik jako originalita vzhledu, kvalita materiálu nebo také podle vlastností brandu: 

jeho mediální pověsti a cenové politiky. Vzhledem ke značné segmentaci zákaznických 

preferencí, značky přizpůsobují své výrobky rozlišným kategoriím zákazníků. Výsledkem 

této flexibility jsou „tiché“ a „křiklavé“ výrobky, orientované na „demonstrativní“ a 

„individuální“ spotřebitele. Za součást komunikace můžeme považovat i služby, 

poskytované prodávajícími kupujícím. Obsahují jak standardní balík služeb: péče o prostor 
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a zboží a standardní rámec péče o zákazníka, tak i „nadstandardní“ služby. Ty se projevují 

ve zvýšené vstřícnosti prodejců k potřebám zákazníka, které jsou často závislé na úrovni 

intimizace procesu prodeje ze strany prodejce a zákazníka. Rozlišujeme dva základní typy 

chování prodejců: „přátelské“ a „odborné“, každé z nich může být reakcí na určitý typ 

zákazníků, toto přiřazení však není jednoznačné. V typologii zákazníků se dají rozlišit dvě 

hlavní dimenze: etnická a motivační. Zatímco etnická kritéria souvisí s příslušností k určité 

kulturně etnické skupině, motivační kritéria se zakládají na typu motivací jedince. Za dvě 

základní kategorie motivací spotřeby považuji „demonstrativní spotřebu“ (Veblen, 1999) a 

„emocionální spotřebu“ (Lipovetsky, 2005). Je nutné poznamenat, že typologizujicí kritéria 

nevytváří ostré hranice mezi utvářenými typy a značně se prolínají. Uvedený výčet prvků, 

které se podílí na komunikaci luxusu, je definován prvky navzájem a může plně fungovat 

pouze v jejich seskupení. Z toho důvodu je na problém komunikace luxusu krajně důležité 

pohlížet holisticky. 
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