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Abstrakt 

Diplomová práce se věnuje zkoumání užití zákaznických tiskovin ze strany jeho publik 

mimo jiné také z pohledu teorie kreativní spotřeby. Teorie kreativní spotřeby 

předpokládá aktivní roli konzumenta v procesu spotřeby. Věří, že spotřebitel svým 

spotřebitelským chováním má možnost vědomě ovlivňovat vývoj a jednání společnosti 

jako celku. Praktická část práce je doplněna teoretickým rámcem historie spotřeby a 

vývoje spotřebitele a jeho postavení v současné konzumní společnosti. Nechybí stručné 

představení českého retailového trhu, vybraných obchodních řetězců a jejich 

zákaznických tiskovin a segmentace zákazníků s ohledem na teorii kreativní spotřeby. 

První kvantitativní analýza zkoumá, jaké procento obyvatel jednoho pražského sídliště 

si nepřeje dostávat reklamu do schránky a z jakého důvodu si aktivně označilo schránku 

se žádostí o nevhazování obchodních sdělení. Hlavní výzkumná část se věnuje užití 

zákaznických tiskovin mimo jiné právě z pohledu teorie kreativní spotřeby. Na základě 

kvalitativní analýzy zkoumá, jak čtenáři tiskovin přistupují ke spotřebě, jak vnímají 

média obchodních řetězců, jaké informace v nich vyhledávají a zda se v užití tiskovin 

nějak projevuje kreativní spotřební chování. 
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Abstract 

The thesis focuses on study of consumers media produced by the chain stores and their 

use by the target audience including the perspective of creative consumption theory. 

The creative consumption theory presumes an active role of a consumer in the process 

of consumption. It believes that the consumer can consciously influence the 

development and behaviour of the society in general only by their consumer behaviour. 

The practical part of the thesis is accompanied by a theoretical frame of consumption 

history and consumer’s history and its role in today’s consumer society. There is also a 

part dedicated to a brief introduction of the Czech retail market, selected retail chains 

and their customer media and customers’ segmentation with respect to the creative 

consumption theory. The first quantitative analysis study shows how many inhabitants 

of one Prague’s housing projects do not want to receive any advertising to their letter 

boxes and why they have actively labelled their letter box with a label asking for „NO 

advertising“. The main research focuses on the use of customer media also in the light 

of the creative consumption theory. On the basis of a qualitative analysis I try to find 

answers to questions how readers of consumer media understand consumption, how 

they find media of retail chains, which sort of information they look for and if we can 

find in this behaviour any type of creative consumption behaviour. 

 

Keywords 

Customer media of retail chains – creative consumption theory – consumption theory – 

consumer – history of consumer society - consumer behaviour – use of consumer media 

– Czech retail market 
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Charakteristika tématu a jeho dosavadní zpracování (max. 1800 znaků): 
 
Tato práce se chce věnovat výzkumu užití zákaznických tiskovin obchodních řetězců jako jsou 
např. letáky nebo brožurky (včetně jejich elektronické mutace) o řetězci nebo o sortimentu ze 
strany jejich uživatelů. Leták je v této práci vnímán jako médium, které přenáší ke svým 
příjemcům sdělení, která řetězce považují za podstatná. Mě nebude ani tak zajímat obsah 
těchto médií, jako jejich užití příjemci z pohledu teorie kreativní spotřeby, jak ji chápou kulturální 
studia.  
 
Práce se zaměřuje na tiskoviny retailových řetězců, neboť retailový neboli maloobchodní trh se 
na rozdíl od velkoobchodu orientuje na koncového konzumenta, a proto je pro tento výzkum 
vhodnější.  
 
Teorie kreativní spotřeby předpokládá aktivní roli konzumenta v procesu spotřeby. Věří, že 
spotřebitel svým spotřebitelským chováním má možnost vědomě ovlivňovat vývoj a jednání 
společnosti jako celku. Jako příklad uvádím nákup výrobků označených „fair trade“, u nichž 
nakupující věří, že díky preferenci takto vyprodukovaných výrobků podpoří dobrou věc a 
pomůže lidem, kteří by bez jeho aktivního výběru zboží žili hůře. Teorie kreativní spotřeby 
nahlíží na konzumenty podobně, jako mediální studia pohlíží na příjemce mediálních obsahů. 
 
Předpokládaný cíl práce, p řípadn ě formulace problému, výzkumné otázky nebo hypotézy 
(max. 1800 znaků):  
 
Cílem této práce je zmapovat způsob užití médií, které produkují obchodní řetězce a jež jsou 
volně k dispozici zákazníkům, z pohledu teorie kreativní spotřeby. Leták v tomto případě hraje 
roli média, které je k dispozici zákazníkům jako podklad ke tvorbě spotřebitelských významů. V 
této práci mě bude zajímat, do jaké míry příjemci pasivně přebírají informace v letáku, a do jaké 
míry sami aktivně vyhledávají obsah, který je zajímá z pohledu kreativní spotřeby. A jaký obsah 
je ze strany spotřebitelů vyhledáván. 
Předpokládaná struktura p ráce (rozdělení do jednotlivých kapitol a podkapitol se stručnou 
charakteristikou jejich obsahu): 
 

1. Úvod do problematiky 



 
 

   

a. Český retailový trh a popis zvoleného segmentu 
b. Tiskoviny obchodních řetězců – typy a účel 
c. Kreativní spotřeba vnímána z pohledu kulturálních studií 
d. Mýty v užití tiskovin 

 
2. Výběr tiskovin obchodních řetězců 

a. Vybrané řetězce 
b. Vybrané tiskoviny a jejich stručné představení 
c. Formy distribuce tiskovin a jejich publika 

 
3. Výzkum užití tiskovin  

a. Kvantitativní analýza 
b. Kvalitativní analýza  

 
4. Způsoby kreativního užití tiskovin publiky 

 
Vymezení podkladového materiálu (např. titul periodika a analyzované období): 
Čtenáři tiskovin vybraných obchodních řetězců: 

1. Za supermarkety - Kaufland, Albert, Tesco, Penny - akční letáky, magazíny s recepty, 
brožury  
o společnosti  

2. Za drogerie - DM - akční letáky a magazín Active Beauty 
3. Za bydlení - Ikea - roční katalog Ikea a časopis Live 

 
Mezi čtenáře tato práce řadí diskutéry na webových fórech, odběratele tiskovin, kterým jsou 
vhazovány do schránek, a čtenáře, kteří si tiskoviny sami vyhledávají přímo v obchodech – 
z nich bude vybráno 20 respondentů na hloubkové rozhovory. 

 
Metody (techniky) zpracování materiálu:  
Deskripce aktuální situace s tiskovinami obchodních řetězců na českém trhu.  
 
Kvantitativní analýza  mapující procento příjemců, kteří odmítají příjem tohoto druhu tiskovin a 
důvody jejich jednání.  

Metoda zkoumání - dotazníkové šetření 
• Vzorek - sídliště v Praze - ca 500 bytových jednotek  
• Hlavní výzkumné otázky:  

o Kolik schránek je označeno žádostí o nevhazování tiskovin s obchodním 
sdělením? 

o Proč si majitelé schránek nepřejí dostávat reklamu? 
 
Pilotní p ředvýzkum ke kvalitativní analýze  - cílem je zmapovat, jak lidé přistupují 
k tiskovinám obchodních řetězců a jak ovlivňují jejich názory či chování z pohledu teorie 
kreativní spotřeby. Bude sloužit jako podklad pro vytvoření dotazníku ke kvalitativní analýze. 
 
Vzorek - členové diskuzních fór na internetu z vybraných zájmových skupiny (ženské, mužské, 
odborné weby apod.)  

• Hlavní výzkumné otázky:  
o Kde se setkali s tiskovinou řetězců? 
o Jakým způsobem a z jakého důvodu na ně odkazují? 
o Ovlivnila informace z tiskoviny jednání konzumenta? Pokud ano, jakým 

způsobem? 
 
Kvalitativní analýza  způsobu užití tiskovin jejich příjemci z pohledu teorie kreativní spotřeby. 

Metoda zkoumání - polořízené otevřené rozhovory 
• Vzorek - 20 respondentů z různých sociodemografických skupin (věk, pohlaví, vzdělání, 

velikost místa bydliště, dosah supermarketů atd.) 
• Hlavní výzkumné otázky:  

o Vyhledávají respondenti sami aktivně nabídky obchodních řetězců nebo jen 
pasivně přijímají? Důvody tohoto jednání?  

o Jakou formu kanálu získání tiskovin upřednostňují a proč? (např. tištěná 



 
 

   

podoba ve schránce, tištěná forma v místě prodeje, elektronický leták do 
emailu, online prezentace na webu?) 

o Proč konzumují spotřebitelé tato média? 
o Jaký druh informace přiměje konzumenta k nákupu? (např. cena, značka, 

kvalita, společensky odpovědné jednání firmy?) 
o Kolik času stráví sledováním tiskovin obchodních řetězců? 
o Jak naloží s tiskovinami po jejich „konzumaci“? (druhotné užití) 

Cílem kvalitativního výzkumu je ponechat respondentům maximum prostoru pro vlastní 
vyjádření a získaná data nechat na sebe „působit“.  
Základní literatura (nejméně 5 nejdůležitějších titulů k tématu a metodě jeho zpracování; u 
všech titulů je nutné uvést stručnou anotaci na 2-5 řádků):  
 
LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. Berkshire: 
Open University Press, 2009. ISBN 9780335221523.  
Kniha předkládá čtenáři témata jako etická spotřeba, fair trade, protesty spotřebitelů, odpor proti 
značkám, zelené zboží, bojkot a vyřazení, což jsou dnes již známé spotřebitelské aktivity 
spadající do oblasti „radikální spotřeby“, která světově nabádá k nakupování vedoucí ke změně. 
Pojmy jsou zpracovány interdisciplinárně, autorka zkoumá jejich možnosti, problémy, etiku, 
metody zprostředkování a spojitost se širšími kulturními hnutími produkce 
a politiky. 
 
RATNESHWAR, S. MICK, David Glen, HUFFMAN, Cynthia. The why of consumption: 
Contemporary perspectives on consumer motives, goals and desires. Digital print. London 
[u.a.]: Routledge, 2002, 244 s. ISBN 04-153-1617-0.  
Kniha nabízí kritický pohled na otázku „proč?“ spotřebováváme. Shrnuje hlavní závěry a nabízí 
důležitá teoretická východiska k výzkumu tohoto fenoménu. Mimo jiné hledá otázky na to, jaké 
přirozené cíle, motivy, touhy vedou ke spotřebnímu chování, proč konzumenti nakupují 
konkrétní výrobky, značky a služby, když mají možnost volby z široké nabídky alternativ, nebo 
jak sami spotřebitelé vnímají své tužby. 
 
BAKER, Chris. Making Sense of Cultural Studies: Central Problems and Critical Debates. 
London: SAGE Publications Ltd , 2002. ISBN 9780761968962. 
Kniha přináší přehled, jak se kulturární studia vyrovnala s řadou důležitých otázek jako např. 
vztahem mezi jazykem a kulturou, ideologií a pravdou, politikou a kulturární analýzou, jednotou 
a odlišností, globalizacía kulturním imperialismem, třídou a kapitalismem, ale také 
spotřebitelskou kulturou a životním stylem. 
 
SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd , 2007. ISBN 9781412911818. 
Kniha přibližuje, jak vznikl pojem „spotřebitel“. Kniha mapuje historický vývoj tohoto pojmu, jak si 
člověk uvědomil sám sebe coby spotřebitele ve spotřební společnosti a odkrývá silné rozpory a 
rozpolcenost neodmyslitelně spojenou s tímto procesem. 
 
BILTON, Chris. Management and creativity: from creative industries to creative management. 
Malden, MA: Blackwell Pub., 2007, 190 s. ISBN 14-051-1996-9. 
Práce se zabývá pojmem kreativní ekonomie, kterou přibližuje na pracích teoretiků vedení a 
teoretiků kreativity a na praktických ukázkách jednotlivců pracujících v kreativních odvětvích 
s cílem zvýšit povědomí o vztahu mezi managementem kreativity a kreativním přístupem 
k managementu. 
 
HARTLEY, John. Creative industries. Malden, MA: Blackwell Pub., 2005, 414 s. ISBN 14-051-
0148-2. 
Kniha esejí popisuje, jak je kultura produkována, balena a šířena v dnešním technologiemi 
nabitém a globalizovaném světě. Systematická analýza přibližuje výzvy kreativního odvětví ve 
světě, kde inovace a risk jsou požadavky jak pro obchodní, tak pro kulturní podniky, kde znalosti 
a myšlenky tvoří bohatství a modernizaci společnosti a kde globalizace a nové technologie jsou 
součástí každodenního života a naší životní zkušenosti. 
 
LEBOFF, Grant. Sticky marketing: jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky. Vyd. 1. Praha: 
Management Press, 2011, 214 s. ISBN 978-807-2612-352. 



 
 

   

Kniha představuje nový soubor pravidel pro efektivní komunikaci ve světě, jehož podobu 
utvářejí inovace v oblasti moderních technologií. Dosavadní transakční marketingový model 
sledoval jasný cíl - přimět zákazníka k nákupu. Nový marketingový model neklade důraz na 
uzavírání obchodních transakcí, nýbrž na poskytování jedinečných zážitků, tj. na získání a 
udržení pozornosti a dlouhodobé angažovanosti zákazníků, na poskytování dlouhodobé 
hodnoty. Jedině touto cestou, cestou nasazení "ulpívajících" marketingových technik čili "sticky" 
marketingu, může firma překonat bariéry, které si dnešní zákazníci budují proti nevyžádaným 
formám komunikace. 
 
VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. Praha: 
Grada, 2011, 356 s. Expert (Grada). ISBN 978-802-4735-283. 
Kniha předkládá, co a jak ovlivňuje rozhodování zákazníka, jaký je vztah zákazníka k produktu, 
značce, obalu a ceně zboží a co vše dalšího na zákazníka působí. Ukazuje typy spotřebitelů a 
jejich chování a přibližuje neuromarketing a možnosti jeho využití při analýze nákupního 
chování. 
 
BÁRTA, Vladimír a Ladislav PÁTÍK. Retail marketing. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009, 
326 s. Expert (Grada). ISBN 978-807-2612-079. 
Základní vysokoškolská učebnice se zabývá využitím moderních marketingových poznatků v 
oblasti retailingu. Vzhledem ke snaze retailingových řetězců udržet si zákazníky a získat nové 
se zaměřuje především na chování spotřebitele, tržní segmentaci, CRM a budování značky. 
Podrobně jsou vysvětleny různé formy komunikačních technik z hlediska jejich uplatnění v 
retailingu, včetně nových trendů využití on-line komunikace. 
 
LINDLOF, Thomas R a Bryan C TAYLOR. Qualitative communication research methods: 
analýza a metaanalýza dat. 2nd ed. /. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c2002, 357 s. 
ISBN 07-619-2494-9. 
Kniha předkládá proces kvalitativní analýzy krok za krokem. Od položení výzkumné otázky až 
po závěrečnou zprávu. Nechybí praktické ukázky, jak navrhnout a vést výzkum, popsat, 
zhodnotit a aplikovat teorii. 
 
SILVERMAN, David a Bryan C TAYLOR. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. 2nd 
ed. /. Překlad Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005, 327 s. Pegas (Ikar), zv. 8. ISBN 80-551-
0904-4. 
Autor názorně učí „řemeslo“ kvalitativního výzkumu na praktických příkladech. Příručka je plná 
případových studií a příkladů zkušeností studentů přímo z terénu. Autor poskytuje praktická 
doporučení týkající se klíčových problému kvalitativního výzkumu a strategií. Např. jak zúžit 
výzkumné téma, jak vést výzkumný deník až po sepsání výzkumné zprávy a prezentaci závěrů 
výzkumu před různými publiky.  
 
HENDL, Jan. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 1. vyd. 
Praha: Portál, 2004, 583 s.  
Práce probírá etapy empirického výzkumu a základní pojmy statistiky, popisnou statistiku, 
nezbytné partie z teorie pravděpodobnosti, testování hypotéz, korelační a regresní analýzu, 
neparametrické metody a hodnocení kvalitativních dat, základní metody analýzy rozptylu a 
vybrané metody vícerozměrné analýzy. 
  
TRAMPOTA, Tomáš a Martina VOJTĚCHOVSKÁ. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. 
293 s. 
Představuje metody užívané při výzkumu médií. Přibližuje zásady komerčního výzkumu médií 
(výzkum sledovanosti, měření efektivity reklamy) i akademického výzkumu (výzkum mediálních 
organizací, analýza reprezentace, interpretace textu). Jednotlivé metodické postupy jsou 
rozebrány na praktických příkladech z českých médií.  
 
ŠVAŘÍČEK, Roman; ŠEĎOVÁ, Klára. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha : 
Portál, 2007. 384 s. 
Praktická příručka provází čtenáře výzkumem od prvního nápadu až k sepsání výzkumné 
zprávy. První část věnuje autor základním metodologickým otázkám kvalitativního výzkumu, v 
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Úvod  

V této práci se chci věnovat výzkumu užití zákaznických tiskovin obchodních 

řetězců mimo jiné také z pohledu teorie kreativní spotřeby. Cílem mé práce je 

zmapovat, jakým způsobem publika přistupují k zákaznickým tiskovinám obchodních 

řetězců, jako jsou letáky, brožury, webové prezentace nebo elektronické zpravodaje 

(newslettery).  

S ohledem na fakt, že problematice spotřeby coby sociálnímu a kulturálnímu 

fenoménu nebylo doposud v České republice věnováno mnoho prostoru, bude jistě 

zajímavé sledovat, jak český zákazník přistupuje k médiím, která pro něj vytvářejí 

obchodníci. Jaké informace v nich hledá, jak vůbec vnímá spotřebu a jak mu při tom 

tiskoviny pomáhají. Zda v tiskovinách hledá jen cenově výhodné zboží, či zda se nad 

svým nákupním chováním zamýšlí a volí takové produkty a takový způsob nákupu, 

který může vést ke dlouhodobějším pozitivním změnám ve společnosti, jak věří teorie 

kreativní spotřeby. 

Zkoumané tiskoviny byly vybrány z různých odvětví maloobchodu. Pro analýzu 

jsem si zvolila takové druhy obchodů, kam zákazník nejčastěji zamíří, pokud potřebuje 

pořídit základní potraviny a spotřební zboží, a ty jsem doplnila nejsilnějším 

drogistickým řetězcem a nejoblíbenějším obchodem s nábytkem a bytovými doplňky. 

Tato práce se věnuje výhradně českým obchodům a zaměřuje se pouze na chování 

českých zákazníků.  

1. Český retailový trh a popis zvoleného segmentu 

Žijeme v konzumní společnosti. O tom není pochyb. Naše společnost dospěla do 

stádia, které je charakterizováno „spotřebou pro spotřebu“. Česká společnost stejně jako 

většina vyspělých společností je dennodenně zasycena reklamou, která jí říká, jaké 

produkty nakoupit, které služby si objednat, jaké politiky volit, nač se má dívat 

v televizi, kam se má jít bavit a jak. Většina populace nepřemýšlí nad tím, proč by měla 

všechno to, co jí média podbízejí, mít, a jde a nakupuje. I proto celosvětově tržby 

v maloobchodu navzdory globální finanční krizi neustále rostou.  

Jen za finanční rok 2010 (od června 2010 do června 2011) se tržby  

250 největších maloobchodních řetězců zvýšily o více než 5 procent, přičemž čisté 

zisky maloobchodníků se meziročně rovněž zvýšily, a to z 3,1 procenta v roce 2009 na 
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3,8 procenta v roce 2010. Největším světovým maloobchodníkem zůstává americký 

řetězec Wall-Mart, za ním francouzský Carrefour a třetí příčku nově obsadilo britské 

Tesco, když za sebou nechalo německého obra Metro.1 

Český retailový trh se i v době finanční nestability chová podobně. Český 

maloobchodní trh ovládá 10 obchodníků, kteří si mezi sebou již třetím rokem rozdělují 

66 % retailového trhu. Na základě výzkumu, který připravila agentura INCOMA GfK 

spolu s odborným časopisem Zboží&Prodej, TOP 10 obchodníků utržilo za rok 2011 

325 mld. Kč. Tržby deseti největších obchodních subjektů vzrostly meziročně o 4 %, ale 

tržní podíl top 10 retailerů se takřka nezměnil. Takto stabilní situace je na trhu poslední 

tři roky, kdy již nedochází k fúzím řetězců, jako tomu bylo v letech 2004–2008. Nové 

prodejny sice stále přibývají, ale změny v pozicích firem jsou jen mírné. V roce 2011 

byla na českém trhu největší německá skupina Schwarz (provozuje hypermarkety 

Kaufland a diskonty Lidl). Za ní se umístila opět německá skupina Rewe (supermarkety 

Billa a diskonty Penny Market).  

Kdybychom to rozdělili nikoliv podle zisku, ale dle velikosti společností (tj. 

právním subjektem, firmou, která má v rámci ČR jednotné řízení), pak je v ČR největší 

světová trojka - britská Tesco Stores ČR, neboť v ČR provozuje nejširší paletu 

obchodních formátů. Největší jsou hypermarkety Tesco Extra, menší Tesco Expres a 

nově Tesco zařadilo do své strategie maloobchodní síť nejmenších prodejen Žabka (fúze 

nastala k 1. 4. 20112). Druhou největší společností je Ahold Czech Republic 

(hypermarkety a supermarkety Albert), Kaufland (coby samostatný řetězec) následuje 

po Aholdu na třetím místě, i když s velmi těsným odstupem. Další příčky patří 

hypermarketům Globus ČR, velkoobchodům Cash & Carry ČR, následují hypermarkety 

i menší prodejny skupiny SPAR (Interspar, Spar, Spar Šumava). Poprvé se v přehledu 

objevuje nepotravinářský obchodník – síť prodejen Tabák-tisk a za ní nejsilnější hobby 

market na trhu Obi a švédská nábytkářská společnost Ikea, která se o desátou příčku 

v přehledu top 10 retailerů dělí s velkoobchodní společností Peal, která provozuje také 

maloobchodní prodejny Don Pealo. Významným subjektem je skupina Coop, která 

zastřešuje řadu českých a moravských spotřebních družstev, a pokud bychom ji do 

                                                 
1 Global Powers of Retailing. DELOITTE ČESKÁ REPUBLIKA. Deloitte [online]. 2012 [cit. 
2012-06-24]. Dostupné z:  
http://www.deloitte.com/view/cs_CZ/cz/press/press-
releases/ccfc9aa6756e4310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm 
2 ŽABKA. O nás [online]. 2012 [cit. 2012-12-30]. Dostupné z: http://www.izabka.cz/ 
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přehledu zahrnuli, zabírala by spolu s deseti již zmíněnými hráči na trhu 73 % 

maloobchodního trhu.3 

Z přehledu je patrné, že prim hrají potravinové řetězce. Ale na českém trhu 

v roce 2011 operuje řada dalších zajímavých hráčů. Z potravinářských sítí se do TOP 

desítky neprobojovala pouze diskontní síť prodejen Norma. Silné postavení ale mají 

například drogistické řetězce jako DM drogerie market, Droxi nebo Teta. Z domů 

s nábytkem jsou po Ikea nejúspěšnější Asko, Kika, Sconto a Jysk. V ČR posilují také 

hobby markety Hornbach, Bauhaus, Baumax nebo Mountfield. Na poli s elektronikou 

jsou největšími sítě Datart a Electroworld. Obchody se sportovním vybavením zastupují 

zejména Sportissimo, Hervis a Intersport. Z oděvních řetězců se největší oblibě těší síť 

prodejen H&M, Marks&Spencer nebo C&A. 

 

 

 
Graf 1 – Vývoj tržního podílu TOP 10  

                                                 
3 INCOMA GFK. TOP 10 českého obchodu [online]. 2012, 4. 4. 2012 [cit. 2013-01-02]. 
Dostupné z: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1217&lng=CZ&ctr=203 
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Tabulka 1 - Top 10 obchodníků v roce 2011 

 

Výzkum se také zaobíral náladou mezi českými spotřebiteli. A z šetření mezi 

zákazníky vyplynulo, že nikdy nebyla situace na českém trhu horší než právě v roce 

2011. Lidé se vlivem ekonomického zpomalení, problémů v eurozóně, rostoucích cen 

pohonných hmot a zvyšování DPH stávají při nákupech opatrnější a pečlivě zvažují, co 

koupí. Zároveň se do jejich opatrnosti prolíná také dlouhodobější trend, kdy ve větší 
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míře vyhledávají kvalitu potravin. Na základě těchto aspektů se jejich nákupní košík 

zmenšuje, klesá ochota jezdit na nákupy autem, a tím trpí zejména velké obchodní 

formáty jako např. Tesco Extra nebo Globus či hypermarkety Albert. Naopak v této 

době posilují diskontní prodejny, zejména Lidl a Penny. 

Výzkumná agentura GfK Czech vidí za negativním vývojem také neustále 

rostoucí počet slevových akcí, kterými se obchodníci snaží zákazníky nalákat do svého 

obchodu. Promoakce proměňují nákupní chování Čechů, jsou totiž jedním 

z nejsilnějších impulsů pro výběr výrobku a volbu samotné prodejny, kde se nákup 

uskuteční.4 

Na základě těchto poznatků bude zajímavé sledovat, zda se český zákazník 

rozhoduje o koupi zboží také na základě jiných hodnot, než je co nejnižší cena.  

2. Tiskoviny obchodních řetězců – typy a ú čel 

Obchodní řetězce mají jediný cíl, získat co nejvíce zákazníků a udržet si je. 

S ohledem na silně saturovaný český trh je marketingová komunikace klíčová. Všechny 

potravinové obchody jsou si podobné – všechny nabízejí potraviny od stejných 

značkových výrobků, které z malé části doplňují privátními výrobky. Na českém trhu 

v tomto případě tvoří výjimku pouze obchodní řetězec Lidl, jehož filosofie je založena 

na privátních značkách. Ty u něj tvoří více než 80 % sortimentu.5 V mém výběru však 

tvoří výjimku pouze DM drogerie markt a Ikea, jejichž filosofie je založena také na 

vlastních značkách. „Prodejní úspěch závisí na získání co největšího podílu na trhu. 

Nejdůležitější strategický potenciál pro získávání a udržení podílu na trhu představuje 

značka. Proto je tedy nutné ji systematicky budovat, tj. odlišit ji od ostatních značek a 

chránit její základní hodnoty (brand equity)“.6 A k tomu řetězcům pomáhá promyšlená 

komunikace. Vedle televizní, rozhlasové a online reklamy je důležitým komunikačním 

nástrojem také leták a ostatní zákaznické tiskoviny, jejichž prostřednictvím obchody 

promlouvají ke svým stávajícím a potenciálním zákazníkům.  

                                                 
4 INCOMA GFK. TOP 10 českého obchodu [online]. 2012, 4. 4. 2012 [cit. 2013-01-02]. 
Dostupné z: http://www.incoma.cz/cz/ols/reader.aspx?msg=1217&lng=CZ&ctr=203 
5 DENÍK. Podíl privátních značek v českých obchodech pomalu roste [online]. 2012, 29.7.2012 
[cit. 2012-11-23]. Dostupné z: http://www.denik.cz/ekonomika/podil-privatnich-znacek-v-
ceskych-obchodech-pomalu-roste-20120729.html 
6 BÁRTA, Vladimír a Ladislav PÁTÍK. Retail marketing. Vyd. 1. Praha: Management Press, 
2009, s. 17. 
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2.1 Tišt ěný leták 

Tištěný leták je základní médium, které zákazníkovi na jednom místě nabízí 

přehled všech výrobků v akci, tj. zlevněných na určitý časový úsek. A protože 

obchodník potřebuje zákazníka nalákat do obchodu co nejčastěji, většina z nich 

nastavila letáky na týdenní periodicitě s tím, že i samotné médium bývá rozděleno na 

nabídku např. od pondělí, od čtvrtka a od soboty – tedy jeden leták láká zákazníka 

k opětovnému zavítání do obchodu až třikrát týdně. Leták ale může mít častější 

periodicitu, pokud se blíží „prodejní žně“ jako jsou Vánoce nebo Velikonoce, kdy lidé 

nakupují více než obvykle. Letáky jsou distribuovány přímo do poštovní schránky 

potenciálních zákazníků ve spádové oblasti nejbližší prodejny. Tuto neadresnou 

distribuci zajišťují specializované firmy. Leták je také k dispozici v prodejně, aby si jej 

zákazník mohl pohodlně vzít do ruky a zorientovat se v aktuální nabídce přímo na 

místě. 

2.2 On-line leták 

On-line leták se vyznačuje stejnou podobou i obsahem jako tištěný, jen je 

k dispozici ke stažení na webu daného obchodního řetězce, buď ve formě pdf, nebo je 

možné ho prolistovat jako knihu přímo v internetovém prohlížeči. Například Albert 

nabízí u tohoto média bonus v podobě „osobního košíku“7. Zákazník si při prohlížení 

online verze letáku může vybrané zboží vkládat do virtuálního košíku a na závěr si 

vytiskne takto utvořený seznam výrobků, které chce zakoupit, a může si jej vzít s sebou 

na reálný nákup do obchodu. 

2.3 Direct mail 

Direct mail využívají všechny vybrané řetězce. Dobrovolným zájemcům, kteří se 

aktivně přihlásí k odběru „newsletteru“ nebo česky též zpravodaje, chodí přímo do 

emailové schránky aktuality z prodeje. Newsletter obvykle obsahuje výběr těch 

nejzajímavějších nákupních tipů z letáku – to, o čem je obchodník přesvědčen, že je 

prodejní trhák a že to zákazníka do obchodu naláká. Newsletter by totiž neměl být delší, 

než velikost jednoho zobrazeného emailu, bez nutnosti posouvat kurzor, jinak příjemce 

odradí svou rozsáhlostí. „Obsah dopisu je vždy stejný, mění se pouze jeho forma, 

                                                 
7 ALBERT. Leták [online]. 2012 [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: http://letak.albert.cz/hypermarket.html 
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grafika, kreativní zpracování. Jedna složka dopisu by měla zákazníka informovat a další 

ho motivovat k nákupu formou jistých prémií, slev apod.“ 8 

2.4 Katalog 

Katalog představuje ucelený soubor celé nebo částečné nabídky obchodníka. 

Rozesílá se vybranému okruhu současných i potenciálních zákazníků. Katalogy jsou 

nejčastěji distribuovány přímo do poštovní schránky. Existují katalogy, které jsou 

založeny na zásilkovém prodeji, kdy lze zboží objednat pouze přes katalog a není 

možné si jej prohlédnout a zakoupit v kamenné prodejně jako například zásilkový 

obchod Otto nebo Bonprix. Poté existují tematické katalogy se službami – například 

cestovních kanceláří se zájezdy nebo developerů či realitních společností s byty a domy 

k prodeji či pronájmu. Katalogy také přibližují vzorové ukázky vybavení domácností 

jako například katalog koupelen SIKO9 nebo Ikea10 – jsou to inspirativní média, 

vystavené zboží nemáme možnost zakoupit přesně tak, jak je zobrazeno – musíme vždy 

koupit jednotlivé části a výsledný efekt si postavit ve svém bytě nebo koupelně. Bližší 

popis katalogu Ikea následuje v kapitole č. 5.6. Katalog má větší sílu posilovat značku 

obchodníka. Leták má za cíl přimět zákazníka k jednorázovému nákupu, katalog má 

ambice setrvat déle a jeho nabídka obvykle neplatí jen týden, ale celou řadu týdnů nebo 

i měsíců.  

2.5 Časopis 

Časopis obchodních řetězců mívá lifestylovou podobu, to znamená, že je 

zaměřený na témata spojená se životním stylem a vyznačuje se oddechovou formou 

zpracování. Obsahuje hodně výrazné grafiky, méně textů a odlehčený jazyk. Nenásilnou 

formou se zde obchodníci snaží prodat své výrobky. Supermarkety je dělají na bázi 

receptů a povídání o výživě a v tomto formátu se vždy najde vhodný prostor 

k propagaci samotných produktů. Ostatně podobně laděné stránky dnes nalezneme ve 

většině ženských časopisů. Obvykle nesou název – Novinky / Co musíte vyzkoušet / Co 

musíte mít apod. Například v magazínu obchodního řetězce Albert, s názvem „Albert 

                                                 
8 BÁRTA, Vladimír a Ladislav PÁTÍK. Retail marketing. Vyd. 1. Praha: Management Press, 
2009, s. 192. 
9 KOUPELNY SIKO. Katalog [online]. 2012 [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: http://www.siko-
koupelny.cz/katalog/index.html#/0 
10 IKEA. Ikea katalogy - online [online]. 2012 [cit. 2012-11-23]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/virtual_catalogue/online_catalogues.htmls 
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v kuchyni“11, je dostatečný prostor i na jiné než slevové nabídky a je ideálním nástrojem 

pro budování loajality se zákazníky a posilování značky na trhu. Zákazníkům lze 

v magazínu sdělit zábavnou formou (neboť ta je očekávána, hlavně žádná nudná čísla a 

statistiky) své silné stránky, své úspěchy, své bohulibé aktivity, své plány a přání. 

2.6 Brožura 

Brožura je na podobné bázi jako časopis, ale není tak obsáhlá a nevychází 

pravidelně. Řetězce je připravují například k otevření nových prodejen – kdy v ní 

přibližují potenciálním zákazníkům svou filosofii a nabídku. Anebo speciální brožurky 

k různým tematickým akcím – například Lidl a jeho brožura k exkluzivním 

francouzským vínům, které propaguje herec Marek Vašut. Brožura byla součástí 

jednoho vydání deníku MF Dnes a po dobu prodeje vín si ji zákazníci mohli vzít v 

prodejnách.12 

2.7 Webová prezentace 

Webová prezentace může být také chápána jako médium, které má moc 

promlouvat do spotřebního chování zákazníků. Zákazník na online prezentaci najde 

nejen veškeré informace o akčních nabídkách, ale také o umístění obchodů a vše o 

společnosti a jejích aktivitách a činnostech. Toto je jen obecné představení různých 

druhů médií, která obchodníci vytvářejí, aby oslovili zákazníky a přiměli je k nákupu 

v jejich obchodě. Na trhu jsou stovky ne-li tisíce takovým materiálů a my se v jedné z 

dalších kapitol blíže podíváme na tiskoviny zvolených obchodních řetězců: Kaufland, 

Tesco, Albert, Penny, DM drogerie markt a Ikea. 

3. Spot řební spole čnost a spot řebitel 

Na úvod bude vhodné stručně nastínit, jak a kdy se zrodil spotřebitel a spotřební 

společnost. S lehkou nadsázkou můžeme říci, že člověk je tvor konzumní. Od počátku 

našich dějin se rádi obklopujeme různými předměty. Nástroje, zbraně nebo nádoby na 

uchování potravy nám pomáhaly přežít. Anebo tyto nástroje člověk využil ke směně a 

tím získal něco nového, co mu usnadnilo život v divočině. Vedle praktických předmětů 

                                                 
11 Albert. Rádce zákazníka [online]. 2012 [cit. 2012-11-21]. Dostupné z: 
http://www.albert.cz/radce-zakaznika/albert-magazin/ 
12 Akce Exkluzivních francouzských vín v Lidlu probíhala od 8. 12. 2011 a opakovala se 
v předvánočním čase od 6. 12. 2012. 
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si lidé uchovávali také předměty, které byly určeny pro osobní potěchu – jako například 

šperky nebo talismany. Již v dávných dobách byli lidé pohřbíváni s řadou předmětů, 

které je doprovázely po celý jejich život a které často určovaly jejich sociální postavení 

v rámci kmene. Různé rituály vnesly do života lidí aspekt směny. Jako příklad můžeme 

uvést obdarovávání blízkých lidí – je zvykem, že narozené dítě je obdarováno, čímž je 

uvítáno do skupiny nejbližších – je symbolicky přijato do rodiny. Nebo o Vánocích si 

vyměňujeme dárky. Tato spotřeba a směna má i sociologický dopad. Utváří a doprovází 

zařazení člověka do společnosti a posiluje sociální a rodinné vazby.  

Německý sociolog Max Weber chápe konzumní společnost následovně: 

konzumní společnost je takovým typem společnosti, v níž se uspokojování denních 

potřeb realizuje kapitalistickým způsobem.13 Přičemž kapitalismus je zde vnímán jako 

forma produkce charakterizována maximalizací zisku. Naše každodenní tužby jsou 

uspokojovány pomocí zakoupení nebo použití komodit, zboží, které je vyrobeno pro 

výměnu a je v prodeji na trhu. V konzumní společnosti neuspokojujeme pouze naše 

základní denní potřeby skrze komodity, ale zároveň nákup vnímáme jako výraz 

spotřeby.14  

Karel Marx se ve svém slavném díle Kapitál zaobírá pohledem na trh z pohledu 

zboží. Zkoumá ekonomii na základě výrobků. Zboží je z Marxova pohledu věc, kterou 

stvořil člověk, je produktem jeho vůle a práce, ale od jisté chvíle žije vlastním životem. 

Soustava zboží na směnném trhu poté vytváří sféru, která je od člověka oproštěná a 

dokonce jej omezuje. Člověk se k ní snaží opět přiblížit a zboží se tak stává jeho fetišem 

a smyslem života. Produkty lidské práce jsou v určitých vztazích nejen s lidmi, ale 

i spolu navzájem. Zboží má tedy sílu vytvářet celé společenské vztahy, které jsou pro 

člověka důležité, a proto se od nich nedokáže odpoutat. V tom tkví podstata zbožního 

fetišismu. K původní užitné hodnotě zboží, která vychází z fyzických vlastností věcí a 

vyjadřuje jejich užitečnost, byla ještě přidána sociálně konstruovaná hodnota směnná. 

Ze zbožního fetišismu plyne také „uctívání“ a respektování směnné hodnoty zboží, jako 

by to byla hodnota užitná.15 

                                                 
13 WEBER, Max a [translated by Frank H. KNIGHT]. General economic history. New York: 
Cosimo, 2007. 
14 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 2. 
15 MARX, Karl. Kapitál: kritika politické ekonomie. 1. aut. vyd. Praha: Státní nakladatelství 
politické literatury, 1953. 
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Francouzský marxistický filosof a sociolog Guy Debord kritizoval moderní 

společnosti, které podle něho dávají přednost obrazu před skutečností. Celosvětové 

válečné konflikty 20. století přinesly kromě velkého utrpení obrovský nástup 

technologií. Vědecko-technický výzkum a jeho výdobytky proměnily průmyslovou 

společnost nedostatku v postindustriální společnost hojnosti. Koloběh výroby a spotřeby 

se rozběhl v novém nevídaném rytmu. Avšak Debord odhalil v hojnosti moderní 

spotřební společnosti novou bídu – podřízenost spotřebitelských mas spektáklu 

šťastného konzumu. „Na všech zdech metropolí hojnosti byly rozvěšeny obrazy 

spokojeného života nové střední třídy, poválečný ekonomický zázrak vrcholil, pračky, 

auta, dálnice, televizní seriály ovládly naši každodennost. Generace šedesátých let 

rozpoznala za zdí pomalovanou usmívajícími se spotřebiteli neproniknutelnou, 

neovlivnitelnou oligarchickou moc vojensko-průmyslového komplexu. Guy Debord dal 

té zdi jméno – spektákl.“16 Systém vpisuje pomocí spektáklu do každodennosti nové 

potřeby a ty nás zotročují. Člověk je lákán na různé „podívané“, které falšují a zastírají 

skutečnost a činí z lidí pouhé diváky, loutky, kterými je možno manipulovat. 

Například reklama, televize, různé „události“, které ve skutečnosti nic neznamenají, ale 

účinně zabíjejí čas, který by člověk mohl věnovat něčemu smysluplnějšímu a získal tím 

prostor a čas na aktivní společenský život. Na život, který má pevně ve svých rukou a v 

němž je sám svým pánem.17 

Uvykli jsme tomu, být označováni jako spotřebitelé a jsme si vědomi toho, že 

naše „spotřební“ chování zkoumá celá řada odborníků a také výrobců a prodejců, kteří 

chtějí naše „spotřební“ chování pochopit a přizpůsobit mu svůj kapitalistický um. Cíl je 

přitom jediný - maximalizovat zisk. Žijeme ve spotřební společnosti, která je 

charakterizována jako souhrn ekonomických, sociálních a kulturních praktik, 

propojených se všemi nejdůležitějšími aspekty vytvářejícími naši současnou západní 

společnost. Mezi ně patří například rozšíření tržní ekonomie, rozvoj globalizace a 

tvoření a znovu vytváření národních tradic, nástup technologických a mediálních 

inovací atd.  

Spotřeba se tak stala světem sám o sobě. Ten je tvořený vlastními místy 

(obchody, zábavnými parky, fitness centry atd.) a vlastním časovým určením. Svět 

spotřeby se buď prolíná přímo s naší prací (dává nám ji), nebo existuje na ni nezávisle a 
                                                 

16 BĚLOHRADSKÝ, Václav. O společnosti spektáklu [online]. 2008 [cit. 2012-11-21]. 
Dostupné z: http://www.multiweb.cz/hawkmoon/o_spolecnosti_spektaklu.htm 
17 DEBORD, Guy, Transl. by Talcott PARSONS a Introd. by Anthony GIDDENS. Společnost 
spektáklu. [repr]. V Praze: Intu, 2007. 
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zabírá náš volný čas. To vše vede k jednomu – spotřeba se stává zábavou a tím se i náš 

volný čas čím dál častěji stává spotřebou. Byli jsme zrozeni ke spotřebě. Spotřeba má 

také kulturní a praktické dopady. Spotřeba v moderní společnosti není o tom, aby 

uspokojovala naši každodenní potřebu skrze zboží, ale jde mnohem dál. Celý svět 

konzumu je díky tomu velmi složitý, a proto je předmětem zájmu celé řady vědních 

oborů – ekonomií a sociologií počínaje a psychologií a historií konče. 

3.1 Zrození spot řební spole čnosti 

Člověka můžeme nazvat tvorem konzumním od počátků dějin lidstva, nicméně 

ta moderní, spotřební společnost, jak ji chápeme dnes, se začala tvořit až mnohem 

později a v našich dějinách je velmi mladým pojmem. Ekonomický rozvoj je podmíněn 

kulturním vývojem a v dějinách lze najít jisté milníky, které urychlily proces utváření 

konzumní společnosti až do dnešní podoby. Spotřební společnost je charakterizována 

rozšířením nabídky zboží. Jako příklad lze uvést vstup zboží z kolonií jako je cukr a 

koření na evropský trh v 17. a 18. století, masivní nástup látek a oblečení v 19. století, 

aut a domácích technologií ve 20. století. S časem se také zvyšovalo množství zboží, 

které se na trh dostávalo, což vrcholí současnou globalizací, kdy je trh doslova zahlcen 

nejrozmanitějším zbožím a službami ze všech koutů světa. 

Produktivistická teorie spotřeby má vznik spotřební společnosti spojenou 

s nástupem průmyslové revoluce, coby efekt kapitalistického způsobu výroby. 

Industrializace je odpovědná za šíření velkého objemu standardizovaného zboží, které 

se stává dostupné stále větší části populace. Jenže historikové na základě řady poznání 

vidí počátek vzniku konzumní společnosti na samém úsvitu novověku a tedy pěkných 

pár století před nástupem průmyslové revoluce. 

První velký nárůst spotřeby lze tak vystopovat ve druhé polovině 17. století a 

trvá až do konce 18. století, a to napříč sociálními třídami. Samozřejmě, že před 

nástupem průmyslové revoluce měly větší přístup ke zdrojům vyšší vrstvy společnosti. 

Ale již tehdy byla znát dostupnost zboží masám. Zejména se to týkalo zboží pro 

domácnost jako je nábytek, obrazy, keramika a bytové textilie a svou roli začínaly hrát 

módní doplňky jako deštníky, rukavičky nebo knoflíčky. Za tento rozvoj vděčíme 

manufakturní výrobě, která umožnila výrobu ve větším měřítku. Někteří autoři jdou 

ještě dál a tvrdí, že lidská poptávka po hezkém zboží dala impuls masovému rozšíření 
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výroby. Roberta Sassatelli nazývá tuto teorii jako „anti-produktivistickou“18. Z uvedené 

tabulky vyplývá, čím se vyznačovaly jednotlivé epochy vývoje konzumní společnosti na 

základě poptávky ze strany spotřebitelů. 

 

Teorie vzniku spotřební společnosti – Produktivistická versus anti-

produktiovistická 19 

Teorie 
(autor) Historický rozm ěr Sociální skupina Století Místo 

Produktionisté Standardizované a 
levné zboží 

Pracující třída 20. st. Anglie 

Anti -
produktionisté     

Konzumeristé 
(McKendrick) 

Komercionalizace 
Systémový status 

Vystavení 
Vyšší střední třída 18. st. Anglie 

Modernisté 
(Campbell) 

Kulturní spotřeba 
Imaginární hédonismus 

Střední třída ženy 18. a 19. st. Anglie 

Směnaři 
(De Vries) 

Organizace 
domácnosti 

Peněžní směna 
Venkovské rodiny 17. a 18. st. Holandsko 

Tabulka č. 2 - Teorie vzniku spotřební společnosti 

 

Všechny uvedené autory „anti-produktionisty“ spojuje názor, že spíše poptávka 

než výroba byla prvotním impulsem ke změně ekonomických a kulturních procesů ve 

společnosti. Naši modernitu více utvářela naše touha po spotřebě, než proces práce a 

výroby. 

Podle britského historika Neila McKendricka20 můžeme vysledovat revoluci ve 

spotřebě v Anglii v 18. století. Iniciátorem je nastupující nová buržoazní třída. Sloužící 

v domě panstva si začali vybavovat vlastní domy umnými napodobeninami luxusních 

statků, které viděli v příbytcích svých pánů, čímž dávali na odiv, že jsou podobní, že si 

také mohou dovolit hezké věci. Průkopníka vidí McKendrick ve výrobci porcelánu 

Josiahu Wedgwoodovi, který začal zhotovovat velmi věrohodné napodobeniny 

luxusního zboží za příznivou cenu, dostupnou i méně movitým vrstvám.  

                                                 
18 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 14-31. 
19 Tamtéž str. 15. 
20 MCKENDRICK, Neil, BREWER, John. The birth of a consumer society. London: Europa 
Publ, 1982.  
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Colin Campbell zase spatřuje impuls v touze uspokojit naše tužby až 

hédonisticky – ale spíše ty, po nichž baží naše mysl, než naše tělo – Campbell to nazývá 

„nezávislým imaginárním hédonismem“21. V jeho pozornosti stojí proměna potěšení od 

tělesných prožitků (jako jídlo, sex, hudba, zábava, kterou společenské elity realizovali 

skrze bankety, harémy, hudební slavnosti a klauny, a nižší vrstvy měly své karnevaly a 

lidové slavnosti) k představivosti – k dennímu snění o lepším životě, šlechtickému 

způsobu spotřeby zboží, exotickým zážitkům a tak dále. Tyto představy jsou 

povzbuzovány vlastní spotřebou, tedy tím, po čem já osobně toužím, a to dávno před 

tím, než se masově rozšířila média a reklama, které nám vštěpují, co si přejeme, co 

chceme a po čem toužíme. Muži měli v této době přece jen větší možnosti 

společenského vyžití než jejich ženy, které byly ze společnosti spíše vyloučeny. A právě 

proto to byly zejména ženy, kdo se „věnoval“ této formě konzumu. 

Historik ekonomie Jan de Vries22 popisuje nezbytný milník pro příchod 

industriální revoluce na proměně holandské domácnosti na konci 17. století. Tehdy se 

zvýšila spotřeba, ačkoliv reálné výdělky rodin se snížily. Vysvětluje to tím, že místo 

toho, aby se rodina uskromnila, začala pracovat „přes čas“, více hodin, aby získala 

dostatek finančních prostředků na uspokojení nejen svých potřeb, ale také přání. 

Dobrovolně si naložila více práce, aby nemusela snižovat svůj standard a mohla se 

nadále chovat jako spotřebitel. Prvek směny zboží měl také kulturní a sociální rozměr. 

Je to období dostupnosti koloniálního zboží a majitel tohoto exotického zboží se 

automaticky zařadil mezi „respektovanou“ vrstvu společnosti.  

Nicméně obecně jsou první kroky k masivní spotřebě spatřovány již na konci  

16. století a souvisí s rozmachem kolonií a masivním dovozem luxusního zboží, které 

již nebylo určeno pro uspokojení potřeb spojených s přežitím, ale s potřebami 

společenské prestiže. Konzumace luxusního zboží byla dlouho výsadou dvora. Tato 

spotřeba byla vědomá. Panovníci a vysoká šlechta toužili po exotickém a výjimečném 

zboží. Do té doby se šlechta věnovala zejména rozšiřování svého majetku a zaopatření 

budoucích generací. Najednou se chtějí i ostatní přiblížit panovníkovi a dopřát si to 

nejlepší, co může mít jen ON/ONA. Tato touha vydržela lidem dodnes. Máme své 

mediální hvězdy, kterým se chceme přiblížit, toužíme nosit stejné značky oblečení, 

                                                 
21 CAMPBELL, Colin. The romantic ethic and the spirit of modern consumerism. Reprint. 
Oxford: Basil Blackwell, 1989, s. 86-87. 
22 De Vries, J. Between purchasing and the world of goods. In PORTER, Ed. by John Brewer 
and Roy. Consumption and the world of goods. Digital printing. London [u.a.]: Routledge, 
1997. 
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trávit volný čas ve stejných přímořských letoviscích a dopřávat si večeře ve stejně 

luxusních podnicích.  

Jen o století později, v 17. století, se už spotřeba stává tématem veřejné debaty. 

Začíná to změnou pohledu na luxusní zboží, které se od morálních debat z dob 

renesance posouvá do debat obchodních a ekonomických. Důvodem je nástup nové 

buržoazie, která se svým volným přístupem k nákupu předmětů vyrovnává šlechtě. Jsou 

práva, která nižší stav nemá, ale nikdo mu neupře možnost pořídit si luxusní statek, 

pokud na to má dostatek peněz. Volný obchod tak mění zažité zvyky. Například káva  

a čokoláda patřily v této době k luxusním statkům. Čokoláda byla nejdříve dostupná 

pouze koloniálním mocnostem a na španělském královském dvoře ji začali podávat jako 

vrchol luxusu. Francie se brzy přidala. Jako důkaz se nám kromě řady spisů a účetních 

dokumentů zachovalo vyobrazení popíjení čokolády na romantických obrazech. Plátna 

zachycovala, jak si konzumenti vychutnávají svůj šálek čokolády v nezvykle 

uvolněných pozicích. To byl pohled katolického absolutismu na tento luxusní nápoj. 

Upjatější protestanti si zvolili jako odraz luxusu asketičtější kávu.23 Ale obojí by si 

smetánka neoblíbila nebýt dostupnosti cukru, který oba nápoje činil méně hořkými a pro 

většinu chuťově atraktivnějšími. Dnes považujeme obě komodity za zcela běžné a jsou 

dostupné v každém obchodě. I na tom je vidět, jak velký pokrok konzument udělal na 

cestě za svými potřebami. 

V Nizozemí zase šla spotřeba ruku v ruce s nastolením moderního byznysu. 

V Holandsku začali lidé přemýšlet o luxusním zboží trochu jinak. V případě, že si 

zakoupili velmi drahou cibulku tehdy exotické rostliny tulipánu, byla to zároveň skvělá 

investice (byť nejistá jako každé podnikání). Pokud se pěstování tulipánů začalo dařit, 

mohl se vlastník spolehnout, že se stane movitým. To, že se nové ekonomické smýšlení 

zrodilo právě v Holandsku, není dle Maxe Webera náhoda. Max Weber se věnoval 

zkoumání různých náboženských systémů. Puritánské protestantství dle něj hrálo velkou 

roli při prosazování moderní ekonomické praxe. Základem křesťanského učení je totiž 

spása. Křesťan má žít v souladu s desaterem, aby se díky boží milosti mohl oprostit od 

hříchu a být spasen. Zatímco východní náboženství předurčují věřícího k pasivnímu 

postoji vůči vnějšímu světu a existujícím společenským podmínkám, v křesťanství je 

obsažen trvalý zápas proti hříchu, jenž může vést až k revoltě proti panujícímu řádu. 

Náboženští vůdcové (po vzoru Ježíše Krista) přicházejí s novou interpretací přijatých 

                                                 
23 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 39-40. 
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doktrín a stimulují tak změnu dosavadních mocenských struktur. Nejmocnější církví 

v Evropě byla a je římsko-katolická, a proto její stoupenci mají větší přístup k pozicím 

ovládajících chod státu. Snad i proto se příslušníci protestantských církví více 

soustředili na soukromé podnikání. Touha protestantských, zejména kalvínských 

podnikatelů, dosáhnout hmotného úspěchu, byla původně motivována záměrem sloužit 

Bohu. V kalvínském pojetí byl totiž úspěch na tomto světě považován za projev Boží 

přízně. A celé toto uvažování nakonec napomohlo hospodářskému rozmachu západní 

civilizace.24 

Pro zajímavost ještě uvedu, že na počátku 19. století vznikly první obchody 

v tom dnešním slova smyslu. Byla to veřejná místa, kam měli volný přístup nejen muži, 

ale také ženy. Ženy však obchody brzy ovládly a nákupy se staly jejich doménou. 

Rozdělení rolí bylo tehdy následující: ženy se věnovaly péči o domácnost, jejímu 

zařizování a reprezentaci svého muže, což úzce souvisí s módou a nákupy. Muži měli na 

starosti výrobu předmětů a statků, které se poté daly směnit na trhu a tím získat 

prostředky pro vlastní spotřebu.  

Na konci 18. století vznikají velké prodejní galerie, nebo pasáže – místa, v nichž 

bylo ve vitrínách vystaveno zboží, jež bylo „in“. Mezi nejstarší obchodní domy světa 

patří slavný Harrods v Londýně (1834)25 nebo Bon Marché (1852) v Paříži.26 

V obchodních domech na ulicích velkých měst se zboží „předvádí“ všem, kteří jdou 

kolem. Je jedno, zda jsou bohatí či chudí. Všichni mají možnost vystavené objekty 

„konzumovat“ očima, nebo si je nechat dokonce předvést, i když si tak drahý předmět 

nemohou pořídit. Ve stejné epoše se nakupování stává výplní volného času. Je 

společensky očekáváno, že korzování po ulicích se spojí s novou kratochvílí mas –  

s nákupy. 

Průmyslová revoluce tento proces ještě zrychlila a přiblížila zástupům 

pracujících. Patřilo k bontonu strávit volný čas nakupováním. Tomu všemu také ve 

velkém napomáhala reklama, která se začala objevovat s nástupem masovým médií. 

Nákupy byly oblíbené zejména dámami a pánové za ně platili útratu. Muži měli přece 

                                                 
24 WEBER, Max, Transl. by Talcott PARSONS a Introd. by Anthony GIDDENS. The protestant 
ethic and the spirit of capitalism. [repr]. New York: Scribner's sons,1976. 
25 Global Blue [online]. 2011 [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: http://www.global-
blue.com/brands/specials/harrods/history-of-harrods-luxury-department-store-london/ 
26 Paris [online]. 2012 [cit. 2012-07-29]. Dostupné z: 
http://www.paris.com/paris_landmarks/shops/le_bon_marche 
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jen více možností, jak se realizovat ve společnosti. Ženy se stále ještě na veřejném 

životě moc nepodílely, ale v nákupech se mohly realizovat takřka svobodně. 

Samostatnou kapitolou by byl popis role reklamy v utváření spotřebního chování 

lidí. Pro zajímavost jen uvedu, že až téměř do konce 19. století byla reklama 

považována za něco nepatřičného, nevhodného, co dobrý obchodník ke svému profitu 

nepotřebuje.27 Toto vše změnila tzv. Northcliffovská revoluce, která symbolizuje 

komercializaci médií započatou vydáváním britského deníku Daily Mail Alfredem 

Harmsworthem, později lordem Northcliffem, v roce 1896. A. Harmsworth zjednodušil 

obsah novin, zavedl pravidelné rubriky a díky tomu získal oblibu mas. Také jako první 

zavedl ověřované náklady tisku novin, čímž postavil základ pro profesionální prodej 

inzertní plochy. Samotný prodej “Daily Mail” negeneroval zisk, neboť prodejní cena 

byla mnohem nižší, než jeho výrobní náklady. Zisk tak plynul jen z reklamy a inzerce. 

A to byl zcela revoluční přístup k vydávání novin.28 

Avšak největší rozmach spotřeby přichází až po druhé světové válce. Poražené 

velmoci navíc snadno podléhají ekonomickému vlivu silných národů – zejména pak 

vlivu Ameriky, která byla ekonomicky velmi vyspělá. Pro zajímavost - v chudé Itálii 

žila až do války více než polovina obyvatel na venkově. Místní farmáři vyprodukovali 

zboží jen pro místní spotřebu. Do měst se tolik nedodávalo – jednalo se tedy o lokální 

spotřebu, včetně zachování tradičních místních pokrmů. Koho by dnes napadlo, že 

pizza, která je oblíbená nejen v Evropě, byla před necelou stovkou let pouze místním 

koloritem jižní Itálie? Avšak brzy po druhé světové válce se rozšířila po celé zemi a 

dnes je vydávána za národní pokrm.29 

V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století se připojuje ještě jeden spotřební 

fenomén. Mládí se stává určovatelem toho, co je dobré konzumovat. Do té doby se 

producenti o zájem mladých lidí moc nezajímali, klíčoví pro ně byli pracující. Ale 

najednou je v domácnostech dost peněz, které mají možnost „využívat“ i ti, kteří sami 

zatím nevydělávají. Mládež určuje zejména technologické vybavení domácnosti 

všelijakými přehrávači a je hlavním konzumentem nahrávacího průmyslu (desky, 

kazety, časem videokazety, dnes DVD, Blueray disky apod.). Často jsou to právě mladí 

                                                 
27 HABERMAS, Jürgen. Strukturální přeměna veřejnosti: zkoumání jedné kategorie občanské 
společnosti. Vyd. 1. Překlad Alena Bakešová, Josef Velek. Praha: Filosofia, 2000. 
28 JIRÁK, Jan a Barbara KÖPPLOVÁ. Média a společnost. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, s. 32-
35. 
29 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 47. 
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lidé, kteří přimějí rodiče pořídit do domácnosti novou technologii. Díky svému nadšení 

se s ní rychle naučí zacházet a teprve od nich se to posléze učí starší generace jejich 

rodičů nebo dokonce prarodičů. Japonský badatel Tommi Hoikkala nazývá tento 

fenomén „obrácenou socializací“ („reverse socialization“). Obvykle se děti učí od 

starších a zkušenějších lidí ve svém okolí, ale v případě technologických inovací to 

bývá přesně naopak.30 

Stručně jsem zde nastínila historii vzniku konzumní společnosti. Od dob 

renesančních až po druhou polovinu 20. století, kdy se zrodil současný konzumerismus 

a konzument. V dávné minulosti lidé spíše užívali věci, které pro ně měly nějakou 

hodnotu, dnes jsou těmi, kdo nakupují komodity. Nebyl to proces lineární, jeho vývoj se 

měnil v průběhu času i místa. Vyspělé státy zažily rychlejší nástup konzumerismu, 

méně rozvinuté pozvolný. Občané naší země tento rychlý proces zažili na vlastní kůži, 

když jsme po roce 1989 doháněli západní svět. A to, co se v západní Evropě událo 

v oblasti spotřeby za posledních 40 let, my „doběhli“ za polovinu toho času.  

Také není možné určit jasné časové mezníky jednotlivých epoch. „Spotřební 

společnost nebo kultura byly utvářeny jak širšími společenskými fenomény (jako nárůst 

sociální mobility, vývoj vzájemného vztahu mezi pohlavími, rozvoj měst atd.), tak 

mnohem specifičtějšími ekonomickými fenomény (nárůst spotřeby luxusního zboží na 

hlavu, rozvoj standardizované výroby, posílení celkového ekonomického systému, 

rozšíření spotřebitelských úvěrových služeb atd.), to vše bylo doprovázeno a 

zprostředkováno novou ekonomickou morálkou produkce a užití a novými pohledy na 

sociální identitu.“31 

3.2 Teorie spot řeby 

Jako první se teoriemi spotřeby zabývali ekonomové již v 18. století. V rámci 

takzvané neoklasické teorie byli spotřebitelé vnímáni jako racionální aktéři, kteří usilují 

o maximalizaci užitku při minimalizaci nákladů. Konzument byl viděn jako uvědomělý 

hráč trhu „řídící“ výrobu zboží svou poptávkou. Až 20. stoleté přichází s pohledem na 

spotřebu spíše z pohledu sociologie a za určující impuls ke spotřebě vidí potřebu 

                                                 
30 HOIKKALA, T. (2004). Global youth media and new forms of socialization. Presentation at 
United Nations Workshop on Global Youth Culture. New York. 
31 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 50. 
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„ukotvení“ ve společnosti nebo posílení svého statusu. Autoři jako Veblen,32 Becker,33 

Leibenstein34 nebo Duesenberry35 považují za motor vedoucí ke spotřebě určitého zboží 

touhu nižších vrstev vyrovnat se těm nejvyšším. Impuls ke spotřebě tedy neudává 

racionální potřeba vlastnit dané zboží, ale touha „mít to samé, co „bohatí/mocní/slavní“ 

a tak se jim alespoň v něčem vyrovnat. 

Americký ekonom a sociolog Thorstein Veblen pojmenoval tuto lidskou touhu 

po okázalém vlastnictví pojmem „okázalá spotřeba“ již na konci 19. století, ale jeho 

postřehy platí stále. Veblen formuloval jakýsi obecný zákon „pracovního instinktu“. 

Ten říká, že „všude tam, kde okolnosti nebo společenské tradice vedou ke zvyku 

porovnávat výkony a schopnosti lidí, pracovní instinkt vyústí v soutěživé, závistivé, 

prestižní srovnávání“.36 A to ovlivňuje také naše spotřebitelské chování, neboť své 

sociální postavení od pradávna poměřujeme skrze nahromaděný majetek. Lidé tak 

nenakupují některé předměty jen proto, aby uspokojili svou reálnou potřebu, ale proto, 

aby uspokojili svou vědomou či podvědomou touhu předvést své společenské postavení. 

Tón spotřeby udává elita a následně tato touha padá směrem dolů do nejnižších 

vrstev. Jelikož elity vždy touží být výjimečné, chtějí dávat na odiv svůj majetek, brzy si 

najdou něco nového, co zbytek společnosti ještě nemá. Ale ti níže opět začnou 

„vyvolené“ napodobovat a tím se spirála spotřeby roztáčí. Tomuto efektu se říká „efekt 

snobů“, nebo také „teorie módního trendu“.37 Nejlépe se tento trend totiž dá vysledovat 

právě na módních vlnách. Jenže u módy si někteří autoři jako Fred Davis,38 René 

Könnig39 nebo Ted Polhemus40 myslí, že přebírání stylů nejde jen ze shora dolů, ale že 

módní inspirace jdou také napříč sociálními vrstvami nebo dokonce ze spodu nahoru. 

                                                 
32 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Vyd. 1. Překlad Jana Ogrocká. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 1999. 
33 BECKER, Gary Stanley. Accounting for tastes. 1st Harvard University Press pbk. ed. Překlad 
Alena Bakešová, Josef Velek. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, c1996, viii, 268 s. 
Morální a politická filosofie, sv. 8.  
34 LEIBENSTEIN, H. Bandwagon, snob and Veblen effects in the theory of consumers‘ 
demand. In Quarterly Journal of Economics, vol. 64, s. 18-207. 
35 DUESENBERRY, James S. Income, saving, and the theory of consumer behavior. Překlad 
Alena Bakešová, Josef Velek. Harvard: Harvard University Press, 1949. 
36 VEBLEN, Thorstein. Teorie zahálčivé třídy. Vyd. 1. Překlad Jana Ogrocká. Praha: 
Sociologické nakladatelství, 1999, s. 19-20. 
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Publications Ltd, 2007, s. 59. 
38 DAVIS, Fred. Fashion, culture, and identity. [4.] paperback ed. Chicago, Ill. [u.a.]: Univ. of 
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39 KÖNIG, René. The restless image: a sociology of fashion. [4.] paperback ed. London: Allen, 
1973. 
40 POLHEMUS, Ted. Streetstyle: a sociology of fashion. New ed. London: PYMCA, 2010. 
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Jako příklad poslouží tetování, které ještě před pár desítkami let krášlilo vyvrhele 

společnosti a dnes v jisté modifikované variantě patří k akceptovanému módnímu 

trendu. „…současná kultura není bezvýznamná nebo povrchní, naopak je tvořena 

aktivním vytvářením významu všemi lidmi coby kulturními producenty.“41  

Profesor sociologie a komunikace Mike Featherstone vidí současné nové hrdiny 

spotřební kultury jako někoho, kdo životní styl učinil svým životním projektem, v němž 

ukazuje svou individualitu a smysl pro styl zejména skrze shromažďování zboží, 

oblečení, cvičení, zkušenosti, vzhled a tělesné dispozice.42 

Poválečné období 20. století přidává sociologický pohled na konzumenta jako na 

tvora zcela pasivního, který je tlačen do nevědomé spotřeby silnou reklamou, jež se na 

něj odevšad valí. Autoři jako Theodor Adorno43 nebo John Galbraith44 vnímají trh coby 

obraz dominantních sociálních vztahů, které charakterizují pozdně kapitalistickou 

společnost. Tito autoři také kritizují komercializaci umění a kultury, které se tak 

standardizují a stávají se rádoby individualizovanými. Čím více roste bohatství ve 

společnosti, tím více jsou konzumenti považováni za pasivní, ovládaní jinými a 

povrchní, jejichž lidské kvality se ztratily v marném honu za materiálními výdobytky. 

„…kulturní produkty jsou komoditami produkovanými kulturním průmyslem, který ač 

se prohlašuje za demokratický, individualistický a rozmanitý, je ve skutečnosti 

autoritářský, konformní a vysoce standardizovaný.“45  

Na tomto místě je dobré zmínit také francouzského teoretika Jeana Baudrillarda 

s jeho pesimisticko-postmoderním pohledem na člověka. Dle jeho výkladu nemůžeme 

chápat spotřebu jako vztah mezi spotřebitelem a zbožím, které si kupuje, protože 

potřeby „jsou produkovány jako systémové prvky, ne jako vztah jedince k předmětu“.46 

„Komodita tedy není předmětem s užitnou hodnotou, ale jen znakem, u něhož se 

                                                 
41 WILLIS, Paul E. Common culture: symbolic work at play in the everyday cultures of the 
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London: SAGE, 2002, s. 164. 
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hodnota zrodí až výměnou symbolických významů.“47 Tento proces způsobují masová 

média a manipulace pomocí reklamních sdělení, v nichž však reálný svět neexistuje. 

Vzniká zde jakási hyper-realita, odtržená od reálných sociálních vztahů, která určuje 

volbu člověka.  

Všechny doposud uvedené teorie spotřeby spatřují konzumenta jako pasivního 

tvora, který nedokáže reagovat na nabídku, když ne kreativně, tedy alespoň aktivně. 

Nicméně novodobí badatelé již chápou spotřebu jako průsečík těchto prvků: aktivního 

jednání jednotlivce, sociálních vazeb (rodina, subkultura) a sociální identity (gender, 

třída, etnikum). To vše formuje jednání spotřebitele a jeho rozhodování o nákupu 

konkrétního zboží nebo služby. „Komodity a jejich obrazy nejsou pouze polysémické 

(to znamená, že mají více významů), ale také více přízvučné (mohou být čteny různými 

způsoby).“48 

Spotřeba je nyní více chápána jako symbolický proces, v němž příslušníci 

společnosti skrze komodity reprodukují kulturní významy, které vytvářejí sociální 

prostor. Tento proces ústí v utváření sociálních hranic. To znamená, že člověk svými 

spotřebními preferencemi odráží vlastní socio-kulturní postavení. Za zmínku zde stojí 

studie Pierra Bourdieua a Mary Douglasové.  

Bourdieu hledá příčiny vkusu. Spotřebitelé se chovají podle logiky „odlišení se“ 

(distinction) od druhých. Vkus je protředkem, skrze nějž se člověk může společensky 

odlišit od jiných vrstev nebo společenských skupin. Vkus je vyjádřením „habitusu“, což 

je jakási ztělesněná a přenesená lidská dispozice, jež se utváří již v prvních letech 

života, a to na základě našeho ekonomického a kulturního prostředí, v němž 

vyrůstáme.49 Vkus a spotřební preference jsou tedy nástrojem odlišení se od ostatních 

ve společnosti a vyjádřením našeho postavení ve společenské hierarchii.  

Mary Douglasová přidává postřeh, že zboží může být používáno coby spojující 

mosty ve společnosti, nebo naopak ploty vytyčující naše společenské hranice. Podle 

Douglasové není vztah mezi vkusem a sociálním postavením neměnný. Douglasová se 
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zaměřuje na různé kulturní předsudky, které jsou pro vkus mnohem více určující a jež 

vkus svým způsobem standardizují napříč společenskými uspořádáními.50 

Michel De Certeau,51 Grant McCracken52 a Daniel Miller53 přicházejí s teorií 

spotřeby coby aktivního „procesu přivlastňování“, který se proměňuje na základě 

různých společensky organizovaných příležitostí. Spotřeba se stává nedílnou součástí 

rituálů. Pro výrobce je jedinou motivací zisk, avšak pro konzumenta má spotřeba 

mnohem širší význam, než utratit vydělané peníze. Ovšem někdy i zde nastane „chyba“ 

a spotřeba se stane pouze prostředkem utrácení peněz. V tomto případě vědci hovoří o 

tzv. „sterilním vlastnění“, kdy si člověk předmět pouze koupí, ale nemá čas nebo prostor 

jej dále užívat. Lidé si např. pořídí kávovar na kapsle, ale časem zjistí, že je příliš 

náročné nebo nedostupné si kapsle s kávou kupovat a přístroj tak zůstává nevyužit. 

Nicméně kávovar i přesto zůstává určitým vyjádřením společenského postavení, neboť 

pro určitou společenskou vrstvu je „nutné“ vlastnit přístroj na přípravu kvalitní kávy. 

3.2.1 Spot řeba coby politický nástroj 

Spotřeba byla po dlouhá desetiletí vnímána jako soukromý akt, vládnoucí mocí 

nedotčený, jen propojený s trhem, obchodem a rodinou. Konzumace byla protipólem 

veřejné a politické sféry státu. V posledních desetiletích jsme však svědky výrazného 

vlivu moci na konzum. Spotřeba se také stala nástrojem politického boje – například 

napomohla emancipaci. Když se ženy nemohly realizovat ve veřejné sféře, vydobyly si 

právo řídit nákupy pro domácnost a časem získávaly větší a větší vliv i v jiných sférách 

společnosti. Spotřeba se stává nástrojem společenského začlenění i vyčlenění se 

z určitých vrstev. I politická reprezentace našla způsoby, jak využít spotřebu ke svým 

záměrům. Nejrůznější spotřebitelské organizace udávají mocenský tón nejen na 

regionálních nebo celostátních úrovních, ale i na různých kontinentech – například fair 

trade organizace, které působí v chudých státech světa. Konzumenti vstupují do diskuze 

s tržním prostředím a leckdy s ním i zápasí, aby si nakonec pořídili standardizované 

zboží, které posléze promění ve zboží s osobním významem pro daného spotřebitele. 
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Roberta Sassatelli shrnuje tento fenomén následovně: „Pouze tímto způsobem mohou 

spotřebitelé užít komodity tak, aby vytvářely jejich identitu, a aniž by se oni sami 

zredukovali na pouhou komoditu.“54 

Aktivním přístupem konzumentů ke spotřebě vznikl zajímavý paradox. 

Globalizace produktů vedla k založení celé řady lokálních hnutí. Ale co je to vlastně 

globální produkt? Navzdory rozšířenému povědomí je takových výrobků jen velmi 

málo, neboť i globální hráči upravují receptury celosvětově prodávaných výrobků na 

míru tomu trhu, kde jej prodávají. Badatelé Featherstone, Robertson a Lash ve své knize 

Global Modernities55 označují tento proces jako „glocalization“. Pojem, který v sobě 

spojuje globalizaci a lokalizaci zboží a služeb. Nadnárodní fastfoodový řetězec 

McDonnald‘s, který celosvětově funguje na stejném principu, s podobným vybavením a 

jednotnou firemní kulturou lokalizuje své menu dle chutí a kulturních zvyklostí země, 

kde působí. Například ve Francii v roce 2010 použili jako reklamního maskota 

oblíbenou kreslenou postavičku Gala Asterixe namísto vlastního klauna Ronalda 

McDonalda.56 

Pro další příklad není třeba chodit daleko. Rozpustná káva značky Nescafé jinak 

chutná v Německu a jinak v Čechách. Spotřebitel se rozčiluje, že ta německá je lepší a 

že český konzument byl ošizen. Ovšem výrobce poukazuje na to, že rozdílnost v chuti je 

dána chuťovými preferencemi těchto národů. Ať je realita jakákoliv, je evidentní, že 

možnost zakoupit ryze globální produkt není snadné, vždyť „…globalizace je utvářena 

globální výrobou lokálního a ‚zmístněním‘ globálního.“57 

S těmito kritickými náhledy na spotřebu se od druhé poloviny 20. století objevují 

také silné proti-spotřebitelské teorie, které spotřebu zboží vidí jako náhradu za 

seberealizaci skrze práci a společenský život, což údajně vede k úpadku nejen člověka, 

ale celé společnosti. V roce 1979 přišel Christopher Lash s teorií „narcismu“58. Právě 

kolaps veřejné sféry a byrokratizace práce umožnila vznik „spotřebitelské kultury“, 

                                                 
54 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 115. 
55 FEATHERSTONE, Mike, Scott LASH a Roland ROBERTSON. Global modernities. 
Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1995.  
56 SAMUEL, Henry. THE TELEGRAPH. Quelle horreur! Asterix surrenders to 
McDonald's [online]. 2010, 18.8.2010 [cit. 2012-12-01]. Dostupné z: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7952441/Quelle-horreur-Asterix-
surrenders-to-McDonalds.html 
57 BARKER, Chris. Making sense of cultural studies: central problems and critical debates. 
London: SAGE, 2002, s. 73. 
58 LASCH, Christopher. The culture of narcissism: american life in an age of diminishing 
expectations. 1st ed. New York: Warner Books, 1979. 



26 
 

 

 

která stvořila „narcistický typ osobnosti“. „Narcisté jsou tak posedlí svými vlastními 

potřebami, že ostatní vnímají pouze ve vztahu k nim samým.“59 Ve spotřební kultuře 

není vlastní identita utvářena skrze tradiční rodinu, ale možností „předvádět“ svůj dobře 

prodejný image sebe samého. Zatímco asketická kultura se skromnou spotřebou let 

minulých rodila silné osobnosti, které ctily povinnost a rodinu, tak spotřební kultura 

zrodila slabé a izolované osobnosti, které se neustále honí za materiálními věcmi, aby 

tak zaplnily prázdnotu svých duší. V podobném duchu vidí konzumní společnost také 

americká feministka Susan Bordo60. Její pojem „nestabilní bulimistické osobnosti“ 

znamená výsledek nabídky konzumní kultury, která nabízí jednostranný, abstraktní 

pohled na spotřebitele a jejich zvyklosti. Bordo ke svému závěru došla přes zkoumání 

poruch příjmu potravy, které vidí jako zjevný příklad chaosu a rozporu v regulování 

tužeb způsobených takřka neomezenou možností spotřeby. Ta přitom více doléhá na 

ženy než na muže, neboť skrze spotřebu mohou ženy snáze demonstrovat svou 

nezávislost a moc ve společnosti.  

Spotřeba má opravdu své limity v uspokojení lidských potřeb. Zvýšené výdaje 

za komodity nemusí vždy vést k bohatství a štěstí. Je třeba si otevřeně přiznat, že „… 

identifikace se značkami a nakupování více zboží (spolu se stresem, jenž vzniká 

přesčasovou prací, abychom měli dost peněz na jejich nákup) není cestou ke štěstí, ale 

zaručený recept na věčnou frustraci.“61  

V začarovaném kruhu deziluze z nedosažení pocitu štěstí ze zakoupeného zboží 

nás udržuje také reklama, jejíž vyobrazení „běžného“ života hrdinů má do skutečné 

reality hodně daleko. Navíc rostoucí spotřeba napříč sociálními vrstvami 

nekontrolovatelně zatěžuje životní prostředí a neúnosně vyčerpává přírodní zdroje. 

Avšak moderní člověk postupně nalézá cestu, jak z tohoto začarovaného kruhu 

určovaného spotřební společností vystoupit a přitom nadále zůstat spotřebitelem. Zdá 

se, že právě kreativní spotřeba, která dbá na sociální a environmentální dopady 

spotřebního chování, oslovuje čím dál více lidí. Zástupci tohoto, řekněme přímo 

životního stylu, se rekrutují zejména ze středních vrstev obyvatel, které se dobrovolně 

vzdávají svého pohodlí a vědomě umírňují svou spotřebu. Finančně si mohou dovolit 
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nakupovat více, ale při nákupu preferují takové zboží, které jim spíše než množství 

přinese osobní uspokojení z „užitečně“ utracených peněz a zařadí je do podobně 

smýšlející socio-ekonomické společnosti, která dbá na ochranu prostředí naší planety. 

Přebujelá konzumní kultura produkuje více nespokojenosti, než štěstí, protože po 

zkonzumování dalších a dalších výrobků zbyde nakonec stejně jen černá díra plná 

nesmyslností. Člověk se tak snaží dát svému spotřebnímu chování smysl, vyšší cíl, 

poslání. Chris Baker hovoří o tom, že současný člověk hledá cestu z této marnosti ve 

spiritualitě.62 

S ohledem na výše napsané to vypadá, že lidé se nenechávají slepě ovlivňovat 

reklamou. V poslední době moderní výzkumy už nespatřují čtenáře reklamního sdělení 

jako někoho, kdo pasivně přijme přesně to sdělené, co do něj tvůrce vložil. Reklama 

totiž zobrazuje stylizovaný obraz předmětu, jehož významy sice vycházejí z reálného 

světa, ale nakonec jsou zakódovány do něčeho až nadpozemského, nedostupného, co má 

v konzumentovi vzbudit dojem, že jedině s tímto produktem zažije něco jedinečného a 

dokonalého a ještě s ním vyřeší veškeré své problémy v domácnosti či dokonce své 

existencionální starosti.63 Příjemce ale text reklamního obsahu nemusí vždy přečíst 

preferenčně, tedy tak, jak jej autor do díla zakódoval. Naopak, čtenář často polemizuje 

s nabízenými obsahy a srovnává je se svými zkušenostmi, a to také na základě svého 

společenského a kulturního prostředí, v němž se pohybuje. A výsledkem může být úplně 

nový text, než který byl do reklamního spotu vložen. K tomu dochází, pokud je vložená 

zpráva přečtena zcela opačně, než jeho tvůrci zamýšleli, Stuart Hall hovoří o tzv. 

„opozičním čtení“64. I to se stává a díky tomu vzniká prostor pro vlastní, vědomou a 

aktivní či dokonce kreativní spotřebu. 

Komodizace a dekomodizace65 jsou další z procesů, které hýbou současnou 

kulturou spotřeby. Komodizace je proces, při němž jsou produkty směny vytvářeny 

a směňovány na trhu. Předmětem směny a tedy komoditou se může stát takřka cokoliv. 

Obecně se má za to, že některé cenné kulturní památky nejsou na prodej, ale i to se 

jednou může stát. Koho by ještě před pár lety napadlo, že by některý evropský stát mohl 

nabídnout k prodeji své ostrovy? A přece je to dnes jedna z nabízených možností, jak by 
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se zadlužené Řecko mohlo zbavit části svého dluhu. Anebo lze jako komoditu 

nabídnout i emoce. Jak jinak definovat služby společenského doprovodu jako jsou 

luxusní společnice nebo hostesky?  

Dekomodizace prostředků směny je dána „polidštěním“ a „zindividualizováním“ 

předmětu směny. Jako příklad uvádím nábytek obchodního řetězce Ikea. Již svým 

katalogem, který se distribuuje na pěti kontinentech, demonstruje, že nábytek má svůj 

příběh, své umístění, svou roli v rodině, a dokonce, že nás jeho způsob užití 

reprezentuje vůči vnějšímu prostředí, když si do bytu pozveme návštěvu. Každý má 

navíc díky systému stavebnice možnost si u sebe doma postavit svůj vlastní ideální svět, 

v němž se kreativitě meze nekladou. Přitom je veškerý Ikea nábytek typickou 

„masovkou“, hlavní sestavy jako např. knihovna Billy se prodávají opravdu všude. Ale 

každý ze zákazníků si z obyčejné knihovny udělá svou vlastní jedinečnou součást svého 

prostředí. Už jen tím, že každý si do ní umístí jiné předměty – někdo jen knihy, jiný 

přidá keramické drobnosti, dalšímu nesmí chybět fotografie blízkých ve stojáncích nebo 

třeba svíčky a najednou co kus, to originál.66 

Obecně se současné kutilství vyznačuje vysokou měrou kreativní spotřeby. Ve 

specializovaných obchodech zakoupíme jednotlivé součásti a doma jim dáme vlastní 

šikovností zcela novou podobu. Kutilství je „…proces dynamického a kreativního 

jednání, jež kontrastuje se zjevně pasivní spotřebou komodit kulturního průmyslu.“67 

Důkazem oblíbenosti domácích prací jsou také speciální webové stránky, kde lidé 

sdílejí své zkušenosti a návody na domácí výtvory. V České republice je nejpopulárnější 

server fler.cz s podtitulem „kreativní svět“  68. Na fler.cz je možné také prodat svůj ručně 

vyrobený předmět, anebo si zde jiný pořídit. Zaměřen je především na ženy a domácí 

práce. Ve stejném duchu je také postaven americký web etsy.com69, který se těší 

nadnárodní popularitě. Také muži mají své kreativní weby jako kutil.cz70, vseumel.cz 71 

nebo jaksetodela.cz 72. 
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Komodizaci je ve společnosti občas nutné „ohraničit“, omezit její proces. Jako 

příklad si můžeme uvést potravinové lístky v poválečných státech. Jídla byl nedostatek, 

a aby nedošlo k sociálním nepokojům, byli politici nuceni přistoupit k regulaci trhu. 

Anebo prohibice, kterou nedávno poprvé v moderních dějinách zažila i Česká republika. 

Cílem této prohibice bylo chránit obyvatele před jedovatým alkoholem, který se na trhu 

objevil.73 

Dekomodizace je pro změnu spojena s „normalizací“ způsobu spotřeby. Pro 

společnost jsou nežádoucí jevy jako alkoholismus, gamblerství, poruchy příjmu potravy 

apod. Proto je žádoucí, aby konzumenti při konzumaci vždy uplatňovali svou silnou vůli 

a nepodlehli nezdravým svodům bezmezné spotřeby. „Aby lidé konzumovali 

v přiměřené míře, musí být páni své vůle a jasně dávat najevo svou odlišnost od 

komodit. Jinými slovy, spotřebitelé mohou být zákonitými suverény trhu jen do té míry, 

dokud jsou sami suverény.“74 

Spotřeba se odehrává v určitém prostředí a zabírá určitý čas. V současné 

společnosti se spotřeba nejčastěji odehrává v tomu vytvořených institucích, které 

označujeme jako volnočasové – například fitness centra, zábavní parky, restaurace nebo 

nákupní střediska. Tyto veřejné „chrámy“ spotřeby jsou svázány vlastními pravidly, 

jejichž nedodržování může být potrestáno. „Je to `veřejný` prostor, kde se zdvořilost a 

sociální interakce objevuje v kontextu pevného bezpečnostního režimu.“75 Například 

v obchodním centru nesmíme jezdit po zábradlí, neboť bychom mohli ohrozit další 

nakupující, a proto by nám ochranka jistě rychle zabránila v takovém jednání.  

Konzumace je prostě velmi organizovaná disciplína. I takové fitness centrum 

nám jasně dává najevo, že není možné ztrácet čas a energii poflakováním, když 

správnou volbou organizované a zaplacené činnosti mohu efektivně investovat peníze 

do svého zdraví a dobré nálady. A jako benefit se potkám s řadou dalších, podobně 

naladěných lidí, tedy prožiji i pozitivní socializaci – pocit sounáležitosti s určitou 

skupinou. Postmoderní společnost, plná technologických vymožeností, přetrhala 

klasické sociální vztahy. Naši rodiče a prarodiče ještě pamatují, že se lidé scházeli a žili 

komunitním životem. Dnešní mládež má online fóra, kde řeší své starosti a radosti. Také 
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nakupující se sdružují v řadě komunit. Maminky na mateřské si vyměňují své recepty, 

recenzují zboží, dávají si tipy na nákupy atd.76 Ostatně to, co činí komunitu komunitou, 

jsou jasně vytvořené hranice mezi „námi“ a „těmi druhými“, a to spotřební formace 

nabízí. „Postmoderní trh je obdivuhodně zdatný v tom, aby nás od sebe dělil fyzicky, 

společensky a kulturně, což samozřejmě znamená, že pouze trh nás opět může spojit.“77  

Opozitem veřejné spotřeby je soukromá spotřeba. Takové produkty konzumu 

jsou určeny pro domácí spotřebu jako například přípravky pro péči o tělo, domácní 

oblečení, kuchyňské spotřebiče nebo erotické pomůcky. 

Ve vývoji spotřebního chování hraje důležitou roli také globalizace. Sociolog 

George Ritzer v roce 1993 přichází s termínem „McDonaldizace společnosti“78. Na 

příkladu celosvětového fastfoodového řetězce přibližuje proces globalizace a jejích 

důsledků. McDonaldizovaná produkce je charakteristická těmito „…čtyřmi principy: 

efektivitou, předvídatelností, kalkulací a kontrolou skrze nahrazení lidské práce prací 

strojů.“79 Na těchto jednoduchých pilířích je postaven úspěch všech hlavních globálních 

hráčů, neboť lidé mají rádi své jistoty – chtějí předvídat, že „big Mac“ bude dnes 

chutnat stejně, jako včera a že i zítra se budou moci spolehnout na oblíbenou chuť. 

Vyhovuje jim, že obsluha se chová předvídatelně. Díky mechanizaci má vlastník kvalitu 

a jednotnost produktů více pod kontrolou. A efektivita zajistí neplýtvání prostředky ani 

lidskou prací, čímž se sníží náklady. K tomu napomůže i pečlivá kalkulace všech vstupů 

– kvalita je často nahrazena kvantitou, čímž se opět vlastník dostává na nižší náklady. 

Jenže tento globální svět spotřeby sice dává určitou jistotu opakování se (byť i 

globální hráči přizpůsobují svou nabídku národním chutím a zvyklostem80), ale vzdaluje 

lidi od jejich lokálních produktů, na něž jsou zvyklí od časů svého dětství a jež jsou 

                                                 
76 Například: 
Maminet.cz: váš svět na jednom místě [online]. 2012 [cit. 2012-11-14]. Dostupné z: 
http://www.maminet.cz/ 
E-mimino.cz: vše o těhotenství a dětech [online]. 2012 [cit. 2012-11-14]. Dostupné z: www.e-
mimino.cz 
Magazín pro Šťastné ženy [online]. 2012 [cit. 2012-11-14]. Dostupné z: www.stastnezeny.cz 
77 ED. BY S. RATNESHWAR; DAVID GLEN MICK, Ed. by S.and Cynthia Huffman. The why 
of consumption: contemporary perspectives on consumer motives, goals and desires. Digital 
print. London [u.a.]: Routledge, 2002, s. 131. 
78 RITZER, George. The McDonaldization of society. Rev. new century ed. Thousand Oaks, 
Calif.: Pine Forge Press, 2004. 
79 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 175. 
80 Např. McDonnald v Itálii nabízí těstovinový salát nebo McItaly burger s pancettou a extra 
olivovým olejem, v Německu zase oblíbené buřty a v českém se čas od času objeví smažený 
hermelín nebo dokonce McBůček. 
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vyprodukovány lidmi z jejich okolí, které často znají i osobně. Proto jako reakce na 

globalizaci vzniká řada lokálních hnutí, která bojují za místní výrobky a podporují 

místní producenty. Například v České republice se v posledních letech zavedly v celé 

řadě větších měst farmářské trhy81. Aby i městský člověk, který je obklopen 

nadnárodními potravinovými řetězci, měl možnost podpořit produkci českých 

zemědělců. Ti, kteří na trhy chodí nakupovat, věří, že tímto svým nákupem uberou zisk 

cizím společnostem a podpoří českého zemědělce a tedy práci svých krajanů a také, že 

jejich vydělané peníze neskončí v zahraničí, ale doma, v České republice, čímž podpoří 

českou ekonomiku. Nejdále asi došlo britské město Bristol, které na sklonku léta roku 

2012 zavedlo vlastní měnu – takzvanou bristolskou libru, s níž je možné platit pouze 

v podnicích místních podnikatelů. Tato zpráva obletěla doslova celý svět a média ji 

nabízela jako možný návod, jak se vymanit z ekonomické krize.82 

Navíc globální hráči, ostatně jako každý, kdo má moc a silné postavení, jsou pod 

drobnohledem veřejnosti i médií. Pro média je velká korporace zajímavějším soustem, 

než pochybení neznámého živnostníka. A tak silní hráči na trhu nemají vždy dobrou 

pověst. I v České republice se o obchodních řetězcích hovoří jako o tvrdých 

vyjednávačích, kteří vydírají dodavatele, špatně zacházejí se zaměstnanci a nezáleží jim 

na životním prostředí. Jen v roce 2012 média přinesla zprávy o celé plejádě závažných 

pochybení u obchodníků. Na počátku roku to byly zprávy o tvrdých vyjednáváních 

s dodavateli, kdy řetězce byly nařčeny z toho, že po dodavatelích požadují likvidační 

poplatky jako regálné, za marketingovou podporu a i přes růst ceny surovin i energií 

požadují nižší nákupní ceny. „’Tak drsný tlak jsem ještě nezažil. Nutí nás zachovat staré 

ceny, přestože nám extrémně vzrostly náklady, ale sami klidně cenu na regálu zvednou,‘ 

říká manažer jedné z potravinářských firem, který chce s ohledem na pokračující 

jednání s řetězcem zůstat v anonymitě.“83 Ve stejném článku se hned také objevují 

obavy dozorových orgánů, že se z tlaku na nižší ceny určitě sníží kvalita potravin: 

„Obávám se, že pokud tlak na výrobce bude kvůli DPH ještě větší, tak je to bude 

                                                 
81 Farmářské trhy [online]. 2012 [cit. 2012-12-30]. Dostupné z: http://www.farmarske-
trhy.cz/ 
82 LIDOVKY.CZ. Bristol zavádí vlastní měnu: Chce podpořit místní podnikatele [online]. 2012, 
16.8.2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://byznys.lidovky.cz/anglicky-bristol-zavadi-
novou-menu-dus-/firmy-trhy.asp?c=A120816_124313_firmy-trhy_ape 
83 PETR, Miroslav. IHNED.CZ. Řetězce proti dodavatelům: Cenová válka ohrozí kvalitu 
potravin [online]. 2012, 18.1.2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: 
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-54456240-cenova-valka-ohrozi-kvalitu-potravin 
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nepřímo nutit, aby se někde ušetřilo na surovinách, na technologii."84 Později média 

přinášela jednu zprávu za druhou o závažných pochybeních obchodních řetězů v otázce 

kvality a závadnosti potravin nebo o šizení spotřebitele.85 

Silní hráči, kteří nakupují komodity ve velkých objemech a poté vyrábějí kvanta 

zboží, jehož původ a kvalitu nemá obyčejný člověk možnost zjistit, donutili okolní svět 

založit celou řadu kontrolních organizací. Celosvětově dbá na kvalitu produkce a práva 

zaměstnanců výrobních závodů World Trade Organization (WTO)86. Při Evropské Unii 

pracuje Evropská komise zabývající se bezpečností jídla a potravin – European Food 

Safe Authority (efsa), která připravuje a vydává řadu právních norem, jež regulují trh 

s potravinami a definují jejich kvalitu.87  

Na národní úrovni má Česká republika dokonce více dozorových orgánů – Státní 

zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) hlídá kvalitu většiny potravin a také jejich 

bezpečné nabízení v místě prodeje.88 Státní veterinární správa (SVS) dbá na dodržování 

legislativních požadavků při chovu zvířat a zpracování masa a kontroluje produkty 

živočišného původu jak ve skladech, tak v místě prodeje89. A Česká obchodní inspekce 

(ČOI) kontroluje jakost nepotravinového zboží na českém trhu, jeho řádné označení dle 

                                                 
84 PETR, Miroslav. IHNED.CZ. Řetězce proti dodavatelům: Cenová válka ohrozí kvalitu 
potravin [online]. 2012, 18.1.2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: 
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-54456240-cenova-valka-ohrozi-kvalitu-potravin 
85 Například: 
ŠPAČKOVÁ, Iva. IDNES.CZ. Obchody znovu šidily, natahovaly spotřebu a přepisovaly složení 
[online]. 4.9.2012. 2012, 4.9.2012 [cit. 2012-10-31]. Dostupné z: 
http://ekonomika.idnes.cz/kontrolori-odhalili-dalsi-sizeni-potravin-f2u-
/ekonomika.aspx?c=A120904_182352_ekonomika_spi 
HORÁČEK, Filip. IDNES.CZ. Kromě Alberta prodávaly staré jídlo s čerstvým datem i Billa a 
Tesco [online]. 4.9.2012. 2012, 17.2. 2012 [cit. 2012-10-31]. Dostupné z: 
http://ekonomika.idnes.cz/prosle-jidlo-vydavaly-za-cerstve-i-prodejny-billa-a-tesco-pzt-
/ekoakcie.aspx?c=A120217_092623_ekoakcie_fih 
TN.CZ. Obchodníci jsou nepoučitelní: Inspekce našla další závadné potraviny [online]. 2012, 
23.5.2012 [cit. 2012-10-31]. Dostupné z: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/obchodnici-jsou-
nepoucitelni-inspekce-nasla-dalsi-zavadne-potraviny.html 
86 WORLD TRADE ORGANIZATION. About us [online]. 2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: 
http://wto.org/english/thewto_e/whatis_e/who_we_are_e.htm 
87 EUROPEAN FOOD SAFE AUTHORITY. European Food Safe Authority [online]. 2012 [cit. 
2012-10-30]. Dostupné z: http://www.efsa.europa.eu/ 
88 Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Kontrolní činnost SZPI. [online]. 2012 [cit. 
2012-10-30]. Dostupné z: 
http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1002118&docType=ART&nid=11314 
89 Státní veterinární správa. Státní veterinární správa. [online]. 2006 [cit. 2012-10-30]. 
Dostupné z: http://www.svscr.cz/ 
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platné legislativy, řádné užívání a kalibraci měřidel a náležité řešení zákaznických 

reklamací.90 

A tam, kde si občané myslí, že ani práce státních dozorových orgánů nestačí, 

tam vznikají rozličná spotřebitelská hnutí, která si kladou za cíl vlastní kontrolu kvality 

výrobků, zlepšení podmínek lidí a dodavatelů, nebo ochranu životního prostředí. 

V České republice existuje již více než 20 let nezávislá organizace Občanské sdružení 

spotřebitelů TEST, která vydává měsíčník, v němž přináší nezávislé testy potravin i 

spotřebního zboží. Nemají žádného sponzora, nejsou podporováni ani státem, ani 

komerční sférou, financují se pouze z prodeje časopisu, což má zajistit maximální 

objektivitu hodnocení.91  

Jiné asociace usilují o zlepšení podmínek dodavatelů, pracovníků v továrnách, 

na polích či plantážích. V České republice se těmto tématům věnuje mladá nevládní 

nezisková organizace bojující za rovné podmínky a odpovědné chování velkých firem 

„NaZemi“. Čím chtějí rozsáhlých změn dosáhnout? Osvětou o užitečnosti konzumace 

fair trade výrobků a bojkotem velkých nadnárodních řetězců.92 Na poli ochrany 

životního prostředí operuje například nadnárodní hnutí Greenpeace anebo řada 

lokálních občanských sdružení jako například Koalice občanských sdružení Trojmezí, 

která bojuje za zachování rozhlehlého území zeleně kolem meandrů Botiče v Praze.93 

Ovšem i spotřebou určité služby může člověk pomoci změnit životy jiných. Jako příklad 

uvedu občanské sdružení Green Doors, jež provozuje řadu kaváren a tréninkovou 

restauraci, v nichž pracují lidé, kteří trpí psychickými poruchami a učí se vrátit se zpět 

do života. Pokud si zde člověk koupí občerstvení, automaticky přispívá na chod 

sdružení.94 Všechny podobné organizace dávají spotřebitelům impulsy ke 

spotřebitelskému chování, které má možnost změnit pořádky ve společnosti a zlepšit 

kvalitu života na Zemi. 

A moderní spotřebitel na tyto alternativní možnosti spotřeby slyší čím dál 

častěji. Alespoň to dovoluje vyvozovat rostoucí počet občanských sdružení, která staví 

                                                 
90 Česká obchodní inspekce. O ČOI. [online]. 2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: 
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91 dTEST. O dTestu. [online]. 2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://www.dtest.cz/clanek-
2/o-dtestu 
92 NaZemi. O nás. [online]. 2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://nazemi.cz/o-nas/kdo-
jsme.html 
93 Trojmezí. O nás. [online]. 2012 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: http://trojmezi.info/o-nas/ 
94 Green Doors. Kdo jsme. [online]. 1997-2009 [cit. 2012-10-30]. Dostupné z: 
http://www.greendoors.cz/kdo-jsme 
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požadovanou změnu ve společnosti na možnosti volby konzumovat jinak - nově, 

aktivně, kreativně. Ovšem, zda je tomu tak doopravdy, v tom jistě hodně napoví 

praktická část této práce. 

3.2.2 Kreativní spot řeba 

V této kapitole se 

podíváme blíže na jednotlivé 

formy kreativní spotřeby. Jak 

se projevují, odkud se vzaly a 

jaké mají cíle. Kreativní 

spotřeba bývá také nazývána 

etickou. Etická spotřeba je 

poměrně mladý pojem, který 

známe od 80. let 20. století a 

jehož význam za poslední 

desetiletí narostl. Každý z nás 

se jistě již setkal s fair trade 

výrobky, produkty netestovanými na zvířatech, organickými výrobky a čas od času 

potlačoval chuť koupit si něco, co ve skutečnosti vůbec nepotřebuje. 

Současná popularita etické spotřeby ukazuje na určitou „… krizi, hnanou 

globálním neoliberálním spotřebním kapitalismem a ekologickými katastrofami. Její 

přítomnost odkrývá jak některé klíčové problémy naší kultury (globální oteplování, 

světová chudoba, značné majetkové rozdíly), tak odhaluje míru našeho společného 

selhání řešit tyto problémy nějakým výrazným nebo systematickým způsobem, místo 

pomocí malých zmírňujících opatření realizovaných skrze řízený výběr životního stylu 

dostatečně privilegovaných lidí.“95 Je tedy jakousi naší „morální povinností“ chovat se 

jako konzument odpovědně a tedy nakupovat eticky. 

Moderní společnost vnesla do svého slovníku také pojem kosmopolitního 

člověka, jenž označuje občana této planety, který si je vědom dopadu své činnosti nejen 

na své nejbližší okolí, ale díky existenci nadnárodních a globálních společností, u nichž 

konzumuje, také na celý svět. 

                                                 
95 LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. Berkshire: Open 
University Press, 2009, s. 14. 

Obrázek 1 - Kampaň na kreditní kartu American Express RED  
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Jako příklad etického a kosmopolitního spotřebního chování bych uvedla počin 

společnosti American Express, která v roce 2006 spustila svou kreditní kartu RED. RED 

je v nabídce společnosti dodnes a jedinečná je tím, že z každého nákupu pošle 1 % 

z ceny zakoupeného zboží do Globálního fondu bojujícího proti AIDS, malárii a 

tuberkulóze (The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria), jenž pomáhá 

lidem v chudých afrických státech.96 Tváří rozsáhlé marketingové kampaně se stala 

modelka Giselle Bündchen a Masaj Keseme Ole Parsapaet. Rozesmátá modelka na 

vizuálech symbolizuje bohatý a bezstarostný západní svět, zatímco neznámý masajský 

válečník zde zastupuje černý kontinent, který díky naší radosti z nakupování získá 

velkou pomoc na nemoci sužující jeho lid. V projektu se od počátku angažoval také 

Bono Vox, frontman skupiny U2, jenž je znám svými charitativními aktivitami, čímž 

projektu dodal punc hodnověrnosti.  

Úspěch z takového počinu je nemalý. Milióny dolarů míří na pomoc potřebných. 

American Express musí být také spokojena. Její marketingové výdaje se jí více než 

vyplatily. Pozitivní vnímání značky této finanční společnosti po celém světě vzrostlo. 

Díky využití nástroje společenské odpovědnosti toho dosáhla za mnohem méně peněz, 

než by ji stála klasická reklamní kampaň bez sociálního aspektu. Spotřebitel totiž raději 

utratí své peníze za produkty, které ho naplňují pocitem dobrého skutku. Raději zaplatí 

American Express RED kartou, než jakoukoliv jinou, když s RED má kromě 

potřebného zboží i dobrý pocit, že byl užitečný, že někde někomu pomohl. Takovému 

marketingu se říká sociální marketing (cause-related marketing - CRM)97 a jeho 

rozmach je čím dál patrnější také v České republice. Například společnost Ahold, 

provozující sítě prodejen Albert, má vlastní Nadační fond Albert a do něj získává 

prostředky mimo jiné také prodejem určitého zboží, kdy část z ceny zboží jde do fondu 

na pomoc dětem. 

Spotřebitel bývá opojen příjemným pocitem, že pomohl dobré věci, když 

nakoupil zboží u tak osvícené společnosti. Avšak firmy tuto formu marketingu nedělají 

ryze z altruistických pohnutek, ale pro zisk. „Společnosti se přirozeně nemohou chovat 

eticky. Neakceptují různé kulturní odlišnosti a nerozhodují se na základě morálních 

hodnot. Korporace jsou uměle vytvořené subjekty a lidé, kteří za nimi stojí, jsou 

                                                 
96 AMERICAN EXPRESS. American Express RED [online]. 2012 [cit. 2012-11-06]. Dostupné 
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orientováni pouze na dosahování krátkodobých cílů, jež mají mnohdy negativní dopad 

na celou společnost.“98 Ale výdaje na společensky odpovědné aktivity (CSR) jsou pro 

firmu efektivně vynaložené prostředky, které se mnohonásobně vrátí na pozitivně 

vnímané značce. Ostatně, když si spočítáme, kolik peněz ze zisku firmy věnují na 

bohulibé projekty, zjistíme, že to je zcela zanedbatelné procento.99 Navíc, některé 

charitativní kroky jen napravují neplechu, kterou velké společnosti samy způsobily.100 

Jako příklad bychom mohli uvést nabídku fair trade káv, jejichž posláním je napomoci 

ozdravit trh s kávou v chudých zemích, který je však pokroucen i tím, že zemědělci jsou 

často velkými korporacemi nuceni k příliš nízkým výkupním cenám kávových zrn, a tak 

jsou uvězněni v nekončícím kolečku otrocké práce za nízkou mzdu.  

Moderní byznys prostě musí být společensky odpovědný. CSR neboli Corporate 

social responsibility se dnes pyšní každá větší společnost. Jo Littler si klade otázku, zda 

je možné být odpovědnou firmou, která si přeje blaho společnosti a pomáhá, kde a jak 

může, a zároveň plnit své primární poslání, a to generovat maximální zisk pro své 

vlastníky. CSR vstupuje jako pojem na scénu již v 70. letech 20. století, ale boom 

zažívá až od devadesátých let minulého století a zahrnuje celou řadu činností. Leckteří 

badatelé spatřují CSR aktivity jako pouhý chytrý marketingový nástroj, kterým firma 

„vypere“ své pošpiněné jméno spojené například s porušováním lidských práv nebo 

vykořisťováním zaměstnanců anebo použije eko projekty, aby očistila svou značku 

v době, jíž vládnou obavy z globálního oteplování.101  

Ať je pohled badatelů na tuto problematiku jakýkoliv, CSR je v dnešní době 

silným nástrojem firemní komunikace. Dokonce má i řadu organizací, které radí 

profesionálům v oboru, pořádá kongresy na toto téma, vydává odborné časopisy a vidí 

v těchto aktivitách velký potenciál pro vyšší zisk firmy.102 Dobře promyšlené CSR 

může firmě pomoci generovat vyšší zisk. CSR je filantropie, která nejde proti zájmům 

akcionářů - filantropie, která napomáhá generovat zisk společnosti. Zejména se výborně 

                                                 
98 BÁRTA, Vladimír a Ladislav PÁTÍK. Retail marketing. Vyd. 1. Praha: Management Press, 
2009, s. 39. 
99 LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. 
Berkshire: Open University Press, 2009, s. 32. 
100 Tamtéž, s. 29-33. 
101 Tamtéž, s. 50-69. 
102 Například: Business Leaders Forum [online]. 2008 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: 
http://www.csr-online.cz/Page.aspx?blf 
PubliCon [online]. 2012 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: http://www.publicon.cz/Sluzby/CSR/ 
Business pro společnost [online]. 2010 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: 
http://www.byznysprospolecnost.cz/csr-forum.html 
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osvědčuje tam, kde je třeba se odlišit od konkurence. Například obchodní řetězce, na 

něž se tato práce zaměřuje, jsou více méně stejné, všude zákazník najde základní 

potraviny, ovoce, zeleninu a nějaké to spotřební zboží. Ale uvědomělé a odpovědné 

chování majitelů obchodů jsou pro určitou skupinu zákazníků tím správným vodítkem, 

kde nakonec utratí své peníze. Proto se každý z nich věnuje nějaké CSR aktivitě. 

Například Tesco Česká republika pořádá pravidelné „Běhy pro život“, jejichž výtěžek 

v roce 2012 pomohl opuštěným dětem.103 Také Albert se zaměřuje na podporu dětí 

svými edukativními projekty104 a drogerie DM drogerie markt Česká republika si 

pomáhá „zeleným cítěním“ (ekologické obaly privátních výrobků, nákupní tašky na 

vícero použití) a vzděláváním dětí.105  

Obchodníkem roku se v České republice v roce 2012 již počtvrté za sebou stal 

Lidl 106, jehož vstup na český trh nezačal zrovna šťastně. Kauza s kácením stromů z roku 

2003107 stále není zapomenuta. Nicméně v roce 2012 přišel Lidl s nezvyklým CSR 

projektem. Ve městech, v nichž má silnou konkurenci, začal stavět dětská hřiště. Vždy 

jsou umístěna v docházkové vzdálenosti od prodejny Lidl a společnost je po vybudování 

slavnostně předala městu.108 Nejenže si tímto krokem řetězec naklonil místní komunitu, 

která příště jistě raději zavítá na nákup do Lidlu místo do Penny, které městu nic 

„navíc“ nepřineslo, ale také místní zastupitele, což může napomoci dalším plánům 

řetězce pro případnou expanzi.  

Promyšlené a v médiích propagované CSR aktivity firem dokáží přehlušit čas od 

času se vyskytující reportáže z asijských továren, kde místní lidé pracují ve špatných 

podmínkách, dělají přesčasy, a to vše za almužnu. Velký poprask svého času způsobila 

                                                 
103 Běh pro život [online]. O běhu pro život. 2012 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: 
http://www.behprozivot.cz/o-behu-pro-zivot.html 
104 Albert [online]. O nás. 2012 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: http://www.albert.cz/o-
nas/spolecenska-odpovednost/nadacni-fond-albert/ 
105 DM DROGERIE MARKT. O společnosti [online]. 2012 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: 
http://www.dm-
drogeriemarkt.cz/cms/servlet/segment/cz_homepage/o_spolecnosti/o_spolecnosti_spolecenska_
zodpovednost/spolecne_jeden_pro_druheho/ 
106 E15. Letošního Obchodníka roku ovládl Lidl a Adéla Banášová [online]. 2012, 23.3.2012 
[cit. 2012-11-06]. Dostupné z: http://strategie.e15.cz/zpravy/letosniho-obchodnika-roku-ovladl-
lidl-a-adela-banasova-754470 
107 Lidl se distancoval od kácení stromů [online]. 2003 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: 
http://www.novinky.cz/domaci/18249-lidl-se-distancoval-od-kaceni-stromu.html 
108 Lidl Rákosníčkova hřiště [online]. 2012 [cit. 2012-11-06]. Dostupné z: http://www.lidl-
rakosnickova-hriste.cz/ 
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kniha kanadské aktivistky Noemi Kleinové Bez loga (No Logo109 – poprvé vydané 

v roce 2000). V této knize poukázala na absurdnosti velkého businessu a zejména 

„zbožštění“ světoznámých značek, které ovládají svět. Málokdo z bohatých spotřebitelů 

však chce vědět, že jeho super rychlý počítač byl smontován lidmi, kteří nejen, že jej 

neumí ani zapnout, ale nejspíš jej nikdy nebudou ani vlastnit. Věcně zde popisuje 

bezostyšné praktiky velkých korporací. Tato kniha měla sílu donutit řadu lidí přemýšlet 

nad svým spotřebním chováním a více se zajímat o to, jak jsou jejich oblíbená trička 

nebo džíny vyrobeny.110 

Aktivista a reverend Bill Talen ve své knize What Should I do if Reverend Billy 

is in my store?111 (Co bych dělal, kdyby reverend Billy byl v mém obchodě?) mapuje 

anti-spotřební jednání svého hnutí The Church of Stop Shopping (Církev za zákaz 

nakupování), které je zaměřené zejména na řetězec Starbucks. Starbucks obviňuje 

z toho, že svou agresivní expanzí likviduje malé podnikatele, že vykořisťuje producenty 

kávy a že zabíjí rozmanitost uniformitou všech svých prodejen. 

A do třetice bych zmínila „akčního průvodce pro uvědomělé spotřebitele“, který 

zahrnuje seznam zdrojů, prohlášení globálních bojovníků, pracovníků neziskových 

organizací a novinářů: Take it Personally: How Globalisation Affects You and How to 

Fight Back (Vezmi si to osobně: Jak globalizace ovlivňuje Tebe a jak se bránit) z roku 

2001, napsaného Anitou Roddick.112 Podobná hnutí napomáhají spotřebiteli se lépe 

zorientovat na nepřehledném trhu a najít si svou cestu etického spotřebního chování. 

Výše zmíněné formy etické spotřeby se zaměřovaly především na uskutečnění 

změn ve společnosti, jež mají dopad na osudy lidí. Nyní se podíváme blíže na formy 

„zelené spotřeby“, která cílí na ochranu klimatu a prostředí, v němž žijeme my 

konzumenti, nebo ti, kteří pro nás zboží vyrábějí. 

Někteří lidé nakupují zelené produkty jako spořivé žárovky, auta s malou 

spotřebou a produkující nízké hodnoty škodlivého CO2, nebo rovnou jezdí veřejnou 

dopravou, perou v ekologických pracích prostředcích a na dovolenou raději nelétají, aby 

jejich uhlíková stopa byla co nejmenší. A věří, že tak pomohou udržet naši planetu 

zelenou a zachovají ji a její přírodní zdroje i pro budoucí generace. Rádi vydají více 

                                                 
109 KLEIN, Naomi. No logo: no space, no choice, no jobs. 10. anniversary ed. London: Fourth 
Estate, 2010. 
110 LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. 
Berkshire: Open University Press, 2009, s. 70-93. 
111 TALEN, William. What should I do if Reverend Billy is in my store?. New York: New Press, 
2003. 
112 RODDICK, [editor:] Anita. Take it personally. London: Thorsons, 2001. 
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peněz za ekologické výrobky a služby, když si za to mohou koupit dobrý pocit, že 

pomohou zamezit tání ledovců, zvedání hladin oceánů, nezamoření spodních vod a že 

díky jejich aktivnímu přístupu ke spotřebě nezmizí deštné pralesy a s nimi celá řada 

jedinečných rostlin a živočichů, kteří jej obývají. 

Lobby za udržitelný rozvoj planety a ochranu životního prostředí a klimatu se 

v posledních desetiletích stalo natolik silným, že se proměnilo v reálnou politickou sílu, 

která má své zastoupení v řadě parlamentů vyspělých zemí světa. Avšak ačkoliv zelená 

hnutí mají reálnou moc něco změnit, veškeré kroky jsou činěny velmi pozvolna a 

klíčové zákony, jež by skutečně efektivně zabránily drancování planety, jsou 

v nedohlednu. Proto i nadále zůstává silným motorem změny nákupní chování 

spotřebitele a jeho volba, zda zvolí produkt, jenž zatíží planetu méně či více.  

Dalším nebezpečím, před kterým se snaží jednotlivé organizace chránit, jsou 

geneticky modifikované plodiny a z nich vyrobené potraviny. Rostoucí obliba 

organických potravin, které byly vyprodukovány bez zásahu chemie, je reakcí na 

přemíru industrializace v západní výrobě.  

„Lidé mají zdroje k tomu, aby vyřešili současnou ekologickou nerovnováhu, 

avšak doposud nebyli schopni se k tomu postavit tak, aby se s tím vypořádali.“113 Proč 

ale? Zeleným produktům je vyčítáno, že svou dražší cenou jsou dostupné jen středním a 

vyšším vrstvám, což jen vytváří sociální nerovnosti ve společnosti a problém jako 

takový neřeší. Další paradox zelené spotřeby můžeme najít u konzumentů, kteří sice 

zelené produkty nakupují, ale denně jezdí do práce autem, čímž zatěžují prostředí jinak. 

Ovšem ke značným rozporům dochází i pří výrobě samotných eko produktům. 

Například ekologická taška je často vyrobena v Číně levnou pracovní silou a chemie 

použitá na její výrobu se vypustí rovnou do místní řeky… Je možné, aby plastový štětec 

byl označen za přátelský k přírodě a dřevěný také? Ano, je. Plastový nelikviduje stromy 

a dřevěný jednoduše proto, že není umělý, je tedy přírodní a méně zatěžuje prostředí při 

jeho likvidaci.114 Podnikavé firmy již pochopily rozsáhlé marketingové možnosti 

zelených výrobků a zařadily je do svého portfolia a jsou nedílnou součástí odpovědného 

chování firmy, čímž si zajišťují posílení značky na trhu a s tím spojený nárůst zákazníků 

a vyšší zisk.  

                                                 
113 LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. 
Berkshire: Open University Press, 2009, s. 99. 
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Úmyslně nižší spotřeba je dalším nástrojem zelené spotřeby. Základy tohoto 

hnutí spadají do 70. let 20. století do Ameriky a dnes je nejrozšířenější zejména v anglo-

americkém světě. Movité vrstvy obyvatel vědomě nakupují méně, než by si mohly 

dovolit s cílem zbytečně neplýtvat zdroji a jídlem. Vědomá jednoduchost je v tomto 

případě určitým životním stylem, jímž se dotyční odlišují od většinové populace, pro 

kterou je přirozené spotřebovávat maximum, co si může dovolit. 

Recyklujeme a věříme, že tím snižujeme své plýtvání omezenými zdroji. I zde 

jsou však paradoxy. Státy, které nejvíce spotřebovávají (USA), mají nejmenší tendenci 

k recyklaci.115 Evropský žebříček v opětovném využití odpadu vedou Nizozemci  

(až 70 %), Němci a Rakušané.116 Málokdo se však zajímá, jak a kde se odpad dále 

zpracovává, aby se vrátil zpět do oběhu. Často je odpad k recyklaci převážen na 

obrovské vzdálenosti. Poté je „přetaven“ do znovu použitelné podoby a odvezen do 

vzdálené továrny na jiném kontinentu, aby se z něj opět stal předmět spotřeby. Ale lidé 

rádi nakupují výrobky z recyklovaných materiálů, neboť věří, že je to správné, etické 

jednání, které pomůže nám všem.  
Velké nadnárodní firmy pochopily, že být ‚zelený‘ je módní. „‘Ve společnosti 

P&G máme dlouhodobou vizi budoucnosti, k níž patří produkce všech našich výrobků 

ze stoprocentně obnovitelných materiálů nebo z recyklovaných materiálů. V současné 

době pracujeme na cíli, který máme stanovený k roku 2020, a to nahradit 25 procent 

materiálů vyráběných z ropy udržitelnými zdroji,‘ sdělil týdeníku Euro mluvčí Procter 

& Gamble Czech Republic Juraj Králik. Dodal, že začátkem léta spolu se společnostmi 

Coca-Cola, Ford, Heinz a Nike vytvořili ‚PET Collaborative‘. Zasazují se o to, aby 

umělé hmoty byly stoprocentně vyrobené z rostlinných zdrojů.“117 

Z výše uvedeného je zřejmé, že kreativní spotřeba a potřeba etického jednání 

našla u spotřebitelů odezvu a že na ni slyší. Toho rychle využily také firmy, aby tím, jak 

samy říkají, „vyšly vstříc přání zákazníka“, ale primární motivací takového jednání 

bývá akcelerace zisku společnosti.  

                                                 
115 LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. 
Berkshire: Open University Press, 2009, s. 111-112. 
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Dostupné z: http://euro.e15.cz/archiv/report/doba-plastova-777744 
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4. Vybrané řetězce a jejich stru čné představení  

V této kapitole stručně představím jednotlivé obchodní řetězce, jejichž tiskoviny 

budou předmětem následné analýzy. Vybrala jsem si čtyři zástupce ze supermarketů, 

které nabízejí standardní potravinový sortiment včetně ovoce a zeleniny, doplněný o 

spotřební zboží. Všechny řetězce jsou zastoupeny po celé České republice. Vedle 

základní charakteristiky zde připojuji přehled o společensky odpovědných krocích 

firmy, které ona sama o sobě aktivně zákazníkům sděluje. Jak jsem popsala výše, 

odpovědnost firmy bývá pro zákazníky vodítkem pro jejich aktivní a kreativní nákupní 

jednání. Z toho důvodu považuji tyto informace za užitečné. 

4.1 Supermarkety 

Německý Kaufland  vstoupil na český trh v roce 1998. Do konce roku 2011 zde 

otevřel 100 prodejen. Kaufland se na svém webu pyšní informacemi o své společenské 

odpovědnosti. Informuje zákazníky o svých aktivních krocích, které vedou k ochraně 

přírody. Jeho prodejny a logistická centra jsou vybaveny úspornou technikou, produkty 

nabízí v ekologických a vratných obalech, recykluje. I jeho leták je vyroben 

z recyklovaného papíru a také ve svých kancelářích používá recyklované materiály. Ve 

spolupráci se společností ČEZ se zapojil do projektu rozvoje elektromobility tím, že na 

svá parkoviště u prodejen nainstaluje dobíjecí stanice pro elektromobily.118 

Prodejny Albert,  provozované holandskou společností AHOLD Czech  

Republic, a.s., jsou na trhu od roku 1990 a k dnešnímu dni jich je 280. Albert se chlubí 

svou nabídkou biopotravin, ochranou klimatu díky snižování spotřeby elektrické energie 

a snižování vyprodukovaných skleníkových plynů a podporou komunit, zejména dětí 

z dětských domovů.119  

Společnost Tesco od svého vstupu na český trh v roce 1996 vybudovalo  

221 obchodů, 19 čerpacích stanic a 7 obchodních center. Samo Tesco se vidí takto: 

„Tesco patří mezi přední maloobchodní prodejce na českém trhu. Není však ‚jen’ 

obchodníkem. Stejně jako o potřeby a přání zákazníků se v rámci CSR stará o životní 

prostředí, společnost, jejíž je součástí, i město, ve kterém působí. Ruku v ruce s tím jde 

strategie společnosti být vždy obchodem, který se přizpůsobuje konkrétnímu trhu v dané 
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zemi, prostředí a zvykům místních zákazníků.“120 Nadační fond Tesco podporuje 

lokální neziskové organizace ve všech regionech ČR, které působí v oblasti zdravotní a 

sociální péče. Zaměřuje se také na vzdělávání dětí, mládeže a na jejich volno-časové 

aktivity.121 

Diskontní prodejny Penny Market působí v České republice od roku 1997. 

Penny Market má vůbec největší počet prodejen v ČR – 340. Penny Market o sobě píše, 

že se snaží vycházet vstříc zákazníkům a nabízet jim regionální speciality. Avšak o 

dalších společensky odpovědných aktivitách se z jejich webové prezentace nedozvíme. 

Nicméně při monitoringu jsem narazila ještě na jeden počin. Ve spolupráci s Nadací 

Kapka Naděje organizuje nárazové „sbírky“ ve prospěch nadace. Z označených výrobků 

putuje 1 Kč na pomoc dětem.122 

4.2 Drogerie  

DM drogerie markt  je se svými 210 pobočkami nejsilnějším hráčem mezi 

drogistickými řetězci na českém trhu. První prodejna byla otevřena v roce 1993. DM se 

zaměřuje na podporu místních neziskových organizací. Jen v roce 2012 podpořilo 532 

zaměstnanců drogerie celkem 69 projektů, kdy se sami aktivně zapojili jako 

dobrovolníci a odpracovali 3 453 hodin pro potřebné. Vedle „dobrovolnického dne“ se 

DM zaměřuje na udržitelný rozvoj zbytečným neplýtváním energiemi, na recyklaci a 

ekologické obaly svých privátních výrobků, bio-potraviny a kosmetiku z bio-surovin 

nebo edukativní programy pro děti.123 

4.3 Bydlení 

Ikea je celosvětově zastoupený obchodní dům s nábytkem.124 V České republice 

se těší velké přízni od vstupu na trh v roce 1991. V roce 2012 provozuje čtyři prodejny - 
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dvě v Praze, jednu v Brně a jednu v Ostravě. CSR aktivity Ikea jsou promyšlené od 

globálních až po lokální. Celosvětově Ikea pomáhá 100 milionům dětí z rozvojových 

zemí získat vzdělání. Ve spolupráci se světovou organizací WWF (World Wildlife 

Fund) zlepšuje podmínky pěstitelů bavlny v zemích třetího světa a spolu s nadací Sow 

and Seed oživuje deštné pralesy. V České republice pořádá dětské osvětové projekty o 

ochraně přírody, sází nové stromy, samozřejmě recykluje a pomáhá sociálně slabým a 

opuštěným dětem.125 

5. Vybrané tiskoviny a jejich stru čné představení 

V této části práce stručně popisuji tiskoviny řetězců, které dávají zákazníkům 

k dispozici, aby se rozhodli, co a kde nakoupí. Jsou to jak tištěná média, 

tak elektronická. Popsané tiskoviny jsou ze sledovaného období září-listopad 2012. 

Jejich struktura a množství tiskovin byly v této době stabilní. Z delšího pozorování lze 

vysledovat, že v období jako jsou Vánoce nebo Velikonoce řetězce obchodníci posilují 

své akční nabídky a tím také vzniká více druhů tiskovin. Například tematické brožury 

s recepty na slavnostní vánoční/velikonoční menu nebo speciály se spotřebním zbožím 

jako nákupní tipy na Vánoce.  

Segment maloobchodu je velmi dynamický, a proto se neustále vyvíjí a 

obměňuje se jak nabídka, tak média, jimiž je komunikována. Cílem je zákazníka 

zaujmout, a proto se i obsah a vzhled tiskovin neustále proměňuje.  

5.1 Kaufland 

Kaufland svůj akční leták nazývá „Zákaznické noviny“. Na týdenní bázi je 

distribuován do prodejen a do domovních schránek ve vybraných spádových oblastech 

jednotlivých prodejen. Největší prostor 20 stránkových „novin“ zabírají akční nabídky 

na zlevněné artikly ze sortimentu. Noviny jsou tvořeny dvěma samostatnými sešity – 

jeden přináší nabídku potravin a nápojů a druhý drogistické a spotřební zboží a speciální 

tematické nabídky jako např. Svatomartinské víno a redakční zprávy, které dotváří 

dojem klasických tištěných novin. Zákazníci se dočtou zajímavosti o odběratelích, 

výrobě, pamětihodnostech měst, kde má Kaufland prodejnu, a nechybí tipy, kam za 

                                                 
125 IKEA. O Ikea [online]. 2012 [cit. 2012-11-08]. Dostupné z: 
http://www.ikea.com/ms/cs_CZ/about_ikea/our_responsibility/national_community_involvment
/index.html 
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kulturou. Vše doplněno inzertní plochou, kterou Kaufland využívá pro inzerci 

pracovních pozic, ale i cizí firmy pro vlastní propagaci. Hlavní zprávou jsou nízké ceny. 

Dalším komunikovaným tématem je čerstvost a kvalita privátních značek. U některých 

artiklů je vyobrazena vlajka České republiky, která zákazníky upozorňuje na domácí 

původ zboží. Jelikož z průzkumů spotřebitelů vychází, že český zákazník upřednostňuje 

český výrobek126, je to logická forma podpory prodeje. Zákaznické noviny si je možné 

také stáhnout z webové prezentace společnosti127 nebo si nechávat zasílat jejich 

vybranou část emailem ve formě newsletteru. Platnost katalogu je čtvrtek-středa. Leták 

vychází na recyklovaném, novinovém papíře. 

5.2 Albert 

Albert má týdně dva letáky – pro své supermarkety (obchody s menší prodejní 

plochou) a hypermarkety (velká nákupní centra v krajských městech). Oba letáky 

představují zejména zlevněné zboží – tedy atraktivní cenové nabídky. Stejně jako u 

Kauflandu se Albert spoléhá na oblíbenost českých výrobků u zákazníků, a proto má 

produkty českého původu označeny logem „Vyrobeno v ČR“. Své místo v tiskovině má 

recept s tipem na nákup včetně vhodných surovin k jeho realizaci. Supermarket nemá 

v nabídce spotřební zboží, to je výsadou pouze hypermarketů Albert. Leták má 12 (pro 

supermarkety) a 16 stran (pro hypermarkety) a je platný vždy od středy do úterý. Při 

listování elektronickou verzí dostupnou na webu nabízí Albert svým zákazníkům 

možnost ukládat vybrané zboží z letáku do virtuálního košíku a následně si takto 

připravený seznam vytisknout a vzít s sebou na nákup nebo jej někomu přeposlat 

emailem. 

„Albert magazín“ vychází každý měsíc a vedle online verze128 je zdarma 

distribuován na všechny prodejny Albert. Vedle praktických nápadů přináší také 

novinky v sortimentu prodejen s tipy, jak je přeměnit v lákavý pokrm. V časopise se 

Albert také chlubí svým prvenstvím výrobků v nezávislých testech jako je dTest a 

shrnuje své CSR aktivity. Na závěr přináší reportáž ze svého provozu (např. z pekárny) 

a stránku zábavy s křížovkami, soutěžemi a sudoku. 

                                                 
126 Lidé jednoznačně preferují české potraviny. Retail Info Plus. 2012, II, č. 6, s. 10. ISSN 1805-
0042. Dostupné z: http://www.retailinfo.cz/plus/2012/7-8/?pn=10, 
127 KAUFLAND. [online]. 2012 [cit. 2012-11-09]. Dostupné z: 
http://www.kaufland.cz/Home/index.jsp 
128 Albert v kuchyni: magazín pro zákazníky supermarketů a hypermarketů Albert [online]. 2012 
[cit. 2012-11-09]. ISSN 1211-1422. Dostupné z: http://www.albert.cz/radce-zakaznika/albert-
magazin/ 
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5.3 Tesco 

Tesco má týdenní letáky (od středy do úterý) rozdělené pro hypermarkety, 

supermarkety, obchodní domy My a malá Tesca Express. Tesco vydává čtyři základní 

letáky na týdenní bázi. K nim dle aktuální nabídky přibývají další zaměřené, ve 

sledovaném období, například na Vánoce. Tento leták je platný ve všech druzích 

obchodů s výjimkou supermarketů a malých Tesco Express. Tesco v roce 2011 završilo 

akvizici malých prodejen potravin Žabka129, které mají také vlastní leták, ale tiskoviny 

této prodejny nás v našem výzkumu nebudou zajímat. Akční leták pro obchody Tesco 

supermarket má pouze 6 stran a obsahuje přehled zlevněných potravinových výrobků. 

Leták Tesco pro hypermarkety a velké obchodní domy je podstatně obsáhlejší – 20 až 

40 stran nabídek jídla, pití a spotřebního zboží včetně elektroniky a oblečení. Nabídka 

pro obchodní domy My má 28 stran a skoro polovina obsahu je věnována spotřebnímu 

zboží doplněnému o inzerci značkových výrobků. Také Tesco si vytvořilo vlastní logo 

s populární informací „Vyrobeno v ČR“. Tesco vánoční katalog obsahuje tipy na 

vánoční dárky z řad hraček a sportovního vybavení a jedna strana je věnována promu 

Tesco finančních služeb a výhodám věrnostního programu Clubcard – to vše na 24 

stranách křídového papíru. Obchodní dům My před Vánocemi připravil speciální 

tiskovinu v podobě luxusního magazínu na křídovém papíře. Lifestylovou formou jsou 

zde představeny tipy na vánoční dárky – oblečení je uskupeno do tipů, jak se obléci pro 

určitou společenskou událost, kosmetické tipy jsou opatřeny podrobnější informací o 

produktu. Nechybí inzerce dalších subjektů mimo Tesco. 

5.4 Penny Market 

V diskontu Penny Market týden začíná v pátek a trvá do čtvrtka. Na toto období 

platí akční leták stejný pro všechny prodejny. Vybrané prodejny mají svůj extra leták, 

jenž je od pondělí do čtvrtka, tedy na čtyři dny o rozsahu šesti stran a obsahuje pouze 

potravinové a drogistické zboží. Velký leták o 12-19 stranách slouží slevovým 

nabídkám jídla a v menší míře spotřebního zboží. Penny má dvě loga odkazující na 

český původ zboží – a sice „Od českých řezníků“ pro maso a masné výrobky a „Česká 

kvalita“ pro ostatní výrobky.  

Potravinové obchodní řetězce využívají své tiskoviny zejména ke komunikaci 

slev. Společné pro všechny tiskoviny obchodních řetězců jsou použité barvy na 
                                                 

129 Žabka. [online]. 2012 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z: http://www.izabka.cz/cs/o-nas/kdo-jsme 
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zvýraznění slev. Všechny řetězce používají agresivní barevné kombinace. Vedle 

křiklavě červené je oblíbená černo-žlutá kombinace.  

5.5 DM drogerie markt 

Drogerie připravuje své akční nabídky na tři týdny, přičemž prvním dnem v 

„DM týdnu“ je středa. Hlavní prodejní tiskovina nese název „Journal“ a je zdarma 

distribuována do schránek nebo je k dispozici v prodejnách. Journal má 12 stran a staví 

na věrnostním programu společnosti a je úzce provázán na držení klubové karty DM. 

Journal přináší pouze nákupní tipy. K němu vychází 10x ročně magazín „Active 

Beauty“, časopis pro členy klubu DM o 72 stranách plných čtení o kráse a zdraví. Ryze 

ženský časopis je prošpikován reklamami společností, jejichž výrobky člověk najde 

v regálech, a slevovými kupóny pro věrné zákazníky. Zákazník si může objednat také 

newsletter – elektronickou verzi Journalu. Před Vánocemi se zákazník může setkat  

i s klasickou obdobou letáku s názvem „Journal express“, který přináší zlevněné 

produkty na čtyřech stranách lesklého papíru o rozměru A3. Platnost letáku však není 

týdenní, jak je zvykem u potravin, ale čtyřměsíční. 

5.6 Ikea 

Nábytkářský řetězec Ikea staví svůj úspěch na obsáhlém katalogu (přes 300 

stran), který vychází jednou za rok v srpnu a platí po dobu jednoho roku. Katalog Ikea 

je pojem, fanoušci tohoto švédského nábytkového gigantu se na něj těší a nemohou se 

dočkat jeho nového vydání. Katalog není jen obyčejným nástrojem pro zobrazení 

nabídky obchodních domů Ikea, je mnohem víc. Je to “…hybrid mezi reklamou, 

prodejním katalogem a lifestylovým časopisem – zaměřený na zobrazení komodity 

v jejím užití, spojené s činnostmi a významy, které ji vytrhují z jejího komerčního 

významu a dělají z ní předmět, který získává svůj význam v kontextu denního 

použití.“130  

K hlavnímu katalogu vychází 4x ročně magazín pro členy věrnostního klubu 

„Ikea Family“ – „IKEA FAMILY LIVE“, v n ěmž zákazníci naleznou další inspiraci 

k oživení svého domu a příběhy jiných „Ikeáků“. Je zde prostor i pro sdělení CSR 

aktivit firmy. Nicméně tím, že to je globální produkt, který je pouze překládán do 

češtiny, tak se v něm dočteme zejména o celosvětových aktivitách společnosti, které 

                                                 
130 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd,  2007, s. 143. 
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jsem popsala v předchozí kapitole 4.3. Po celý rok nepravidelně vycházejí speciální 

katalogy jako například vánoční nebo letní katalog a tematické katalogy pro jednotlivé 

místnosti – speciály pro ložnice, kuchyně, obývací pokoje apod. Ikea také připravuje 

newslettery na aktuální slevové nabídky. 

6. Formy distribuce tiskovin a jejich publika 

6.1 Distribuce 

Tiskoviny obchodních řetězců jsou v drtivé většině založeny na distribuci 

zdarma do schránek stávajících a potenciálních zákazníků. Doručení je většinou 

neadresné, ale v případě členství ve věrnostním programu společnosti, dostává zákazník 

tiskoviny se svým jménem – například časopis DM drogerie markt – Active Beauty. 

Obvykle identické tiskoviny jsou ve stejné době k odběru také v prodejnách. Obchodní 

řetězce pro distribuci využívají profesionální společnosti, které se zabývají roznáškou. 

Mezi největší na českém trhu v současně době patří státní podnik Česká pošta a dvě 

soukromé společnosti – Mediaservis s.r.o. a Česká distribuční, a.s. Soukromé firmy 

zajišťují adresné i neadresné dodání tiskovin, Česká pošta pouze neadresné.  

Z průzkumu, který si zadala společnost Česká distribuční v květnu 2012, 

vyplývá, že většina lidí nemá svůj oblíbený obchod nebo řetězec, a že se při nákupu 

rozhoduje primárně podle ceny, přičemž nabídkami v letácích se nejvíce nechávají 

ovlivnit lidé od 18 do 29 let. „Průzkum ukázal, že lidé se slevovými nabídkami nechají 

ovlivnit více než kdy dříve, a to jak při výběru produktů, tak při výběru obchodu, kde 

zboží nakoupí. 61 % lidí uvedlo, že se někdy podle akčního letáku rozhodnou o tom, 

kam půjdou nakoupit…"131 

6.2 Publika 

Cílová skupina tiskovin obchodních řetězců jsou de facto všichni. Každý z nás 

musí něco jíst, mýt se a někde bydlet. Obchodní řetězce cílí v tomto případě opravdu na 

všechny a tomu také přizpůsobují jednoduchý „jazyk“ letáku na popis produktů a slev, 

kterým ke svým potenciálním zákazníkům promlouvají. O něco složitější jazyk je volen 

u tiskovin Ikea a DM drogerie markt. Ze stylu jejich jazyka lze vyvodit, že míří spíše na 

                                                 
131 Slevy jsou stále důležitější, věrnost řetězcům neznáme [online]. 2012, 14.5.2012 [cit. 2012-
11-12]. Dostupné z: http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=744743 
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střední vrstvy obyvatel, kteří mají vyšší vzdělání a příjmy a kteří jsou ochotni více 

investovat do kosmetiky a drogistického zboží. 

Existuje celá řada typologií zákazníka. Já bych zde uvedla jednu moderní, která 

pracuje s osobnostními vlastnostmi zákazníků a jejich postoji ke světu obecně, jež je při 

nakupování ovlivňují. S touto typologií přišla na počátku 21. století společnost Peeler 

Paris, která se zabývá trendy v prodeji. Zákazníci jsou zde rozděleni do čtyř skupin132: 

Bio zákazníci – lidé posedlí vším, co je přírodní a ekologické a věří či doufají, 

že technologie budou sloužit přírodě. S opakující se krizí v potravinách a stále se 

objevujícím potravinářským nákazám je nezbytné respektovat přírodu. Nová 

biotechnologie produktu musí být vyspělejší, kombinovat bio-etické hodnoty a bio 

obaly. 

Vizionářští zákazníci – stále chtějí zkoušet nové věci, vybočovat ze zajetých 

kolejí a poznat čtvrtou dimenzi. Mají rádi světlo a vše kolem. S příchodem počítačové 

obrazovky a nové světelné technologie se virtuální svět začíná prolínat do jejich 

reálného světa. 

Hedonističtí zákazníci – chtějí hlavně prožít radost a tomu přizpůsobují své 

chování. Jak toho dosáhnout je nezajímá, cílem je všemi smysly zachytit ten 

nejpříjemnější prožitek. Chtějí, aby svět byl každý den flexibilnější, svobodnější a 

něžnější. 

Zákazníci s představivostí – chtějí, aby každý produkt vyprávěl příběh a nabídl 

něco ze života. Je nutné neustále ukazovat lidské hodnoty v našem industriálním světě. 

Dodejme masovým produktům originální vzhled a příběh a nechme jej vyprávět příběhy 

minulé, současné nebo budoucí. Je to celý trend masové individuality. Zákazník už není 

jen kupující, ale chce se podílet na celém procesu. 

Moderní zákazník neustále hledá něco nového, chce objevovat nové možnosti 

spotřeby a chce, aby výrobek, který si koupí, byl jedinečný a měl svůj příběh, svou 

„duši“. Již na počátku nového tisíciletí byl znát trend bio-zákazníků, kterým nebylo 

lhostejné, jak produkt vznikl a jaký má dopad na okolní svět. Nicméně v posledních 

letech tento trend roste a je nazýván LOHAS. Zkratka LOHAS znamená Lifestyle of 

Health and Sustainability. Je to celý životní styl založený na péči o zdraví, životním 

prostředí, osobním rozvoji, trvale udržitelném chování, etice a sociální spravedlnosti. 

„LOHAS chtějí prostřednictvím spotřeby změnit svět k lepšímu. Nákup bioproduktů či 

                                                 
132 VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. 
Praha: Grada, 2011, s. 240. 



49 
 

 

 

výrobků etického původu se pro LOHAS stává nejen otázkou prestiže a utvrzování 

statusu, ale také skutečného přesvědčení… LOHAS jsou nároční a chtějí vše: kvalitu, 

luxus a ekologičnost, etiku a zodpovědnost. Vyžadují vysoce kvalitní produkty na 

přírodní bázi s využitím nejnovějších receptur a technologií, biologickou odbouratelnost 

látek, obnovitelnost využitých zdrojů a recyklaci obalů. Dbají na zdravý životní styl a 

ekologické přemýšlení, ale nehodlají se vzdát moderního stylu života, nejnovějších 

technologií a designu.“133 

Rostoucí podíl tohoto druhu zákazníků mimo jiné potvrzuje pětisegmentová 

typologie zákazníků od americké agentury Natural Marketing Institute. Tato typologie z 

roku 2006 vychází z výzkumu provedeného na americkém trhu.134 

LOHAS (16 %) – nejaktivnější segment spotřebitelů produktů ve stylu LOHAS. 

Vedle vysoké kvality vyžadují stále větší senzitivitu výrobců a dodavatelů k tématům 

etiky, zdraví a ekologie. Jde o vášnivé a činorodé spotřebitele, kteří se řadí k early 

adopters (lidé, kteří rychle a snadno adoptují nové produkty na trhu), jsou vlivní ve 

skupině svých přátel a v rodině, jsou méně citliví na cenu a věrní značce, která si je 

získá skrze hodnoty LOHAS. 

Lehce přírodně orientovaní (24 %) – největší skupina v rámci segmentace. 

Dbají o své zdraví, užívají řadu přírodních produktů. Jsou aktivními konzumenty 

etického spotřebního zboží, avšak nemají motivaci pouštět se do nákupů zboží 

dlouhodobé spotřeby ve stylu LOHAS. Často inklinují k filosofiím rovnováhy mezi duší 

a tělem, meditují a vnímají své zdraví nejen jako projev fyzické pohody, ale také 

v dimenzích duchovních a duševních. 

Konvenční (23 %) – tento typ spotřebitele se kromě zdravotních témat hodně 

orientuje také na finanční úsporné produkty jako energeticky úspornou elektroniku a 

spotřebiče či zelené bydlení. Konvenční se zaměřují spíše na praktické aktivity v oblasti 

LOHAS, tj. častěji jsou ochotni přispět finančně environmentálním skupinám nebo více 

než průměrná populace se angažují v recyklaci odpadů.  

Váhaví (23 %) – pomezní segment mezi běžnou populací a spotřebiteli LOHAS. 

V některých oblastech se chovají jako LOHAS, v jiných naopak následují praktiky pod 

průměrem americké populace. Jde spíše o mladší věkovou skupinu, která má větší 

finanční bariéry a dosud si nevytvořila jasnou hodnotovou strukturu a standardy etické 

                                                 
133 VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. Praha: 
Grada, 2011, s. 241. 
134 Tamtéž. s. 242-243. 
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spotřeby. Je zde tedy žádoucí určitá edukace a vedení. Téměř polovina váhavých by 

ráda udělala něco pro životní prostředí, ale neví jak. Váhaví si chtějí volit zboží 

přátelské k životnému prostředí, ale často volí to, které není. Navíc jsou přesvědčeni, že 

svým chováním ke změně nepřispějí, a pro některé je rozhodování podle 

environmentálních kritérií příliš složité. 

Bez zájmu (14 %) – tento podíl americké populace se tématy etiky, zdraví a 

odpovědnosti vůči sobě a přírodě nezabývá, neboť v životě řeší jiná témata a věnuje se 

raději jiným aktivitám. 

V České republice podobný výzkum zatím proveden nebyl, ale podobné typy 

zákazníků lze vysledovat ve všech státech západní kultury. U nás provádějí analýzu 

spotřebního chování od devadesátých let společnosti Incoma Research a a Gfk Praha. 

Ve svých studiích Shopper typology a Media Behaviour pracují se segmentací 

zákazníků do sedmi skupin.135 

Ovlivnitelní (15 %) - při nákupu se rozhodují emotivně, dají se ovlivnit 

reklamou a atraktivním vzhledem výrobku, často nakupují impulzivně. Rádi zkoušejí 

nové značky a výrobky. Nadprůměrně jsou zde zastoupeni mladší lidé, lidé 

s vysokoškolským vzděláním nebo maturitou, lidé s vyššími příjmy domácnosti. 

Nároční (16 %) – mají vysoké požadavky na kvalitu, modernost a vybavenost 

nákupního místa. Vysoký důraz kladou zejména na nákupní komfort a služby 

poskytované prodejnou. Jsou to často lidé mladší, s VŠ vzděláním nebo maturitou, 

s vyššími příjmy, často obyvatelé satelitní zástavby nebo center středně velkých měst. 

Mobilní pragmatici (16 %) – cílem je optimalizovat poměr cena/hodnota zboží. 

Výrazně upřednostňují velkoplošné prodejny, na nákupy jezdí autem a nakupují méně 

často ve větším objemu. Zejména lidé ve věku 30-49 let, VŠ a nadprůměrné příjmy. 

Často soukromí podnikatelé. 

Opatrní konzervativci (12 %) – s racionálním a konzervativním rozhodováním a 

nízkým podílem impulzivních nákupů, nedůvěřují reklamě, nenechávají se ovlivnit 

vzhledem ani značkou. Neorientují se příliš podle cen, ale spíše podle svých 

dosavadních zkušeností. Jsou výrazně věrní osvědčeným značkám a produktům. Auto 

využívají jen minimálně. Nadprůměrně jsou zde zastoupeni starší lidé, s nižším 

vzděláním a nízkými příjmy (často důchodci). 

                                                 
135 VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. 
Praha: Grada, 2011, s. 243-245. 
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Šetřiví (13 %) – snaží se minimalizovat výdaje, nakupují racionálně a jen to, co 

skutečně potřebují. Orientují se výrazně na ceny, využívají slev a výprodejů, málo 

používají auto. Často jsou to starší lidé se základním vzděláním a nízkými příjmy, 

důchodce žijící v malých domácnostech. 

Loajální hospodyňky (12 %) – silně orientované na sociální stránku nákupů, 

vysoce si cení příjemného personálu. Nakupují častěji v menších objemech, za nákupy 

necestují, dávají přednost menším prodejnám, na které jsou zvyklé. Jedná se o lidi všech 

věkových kategorií s nižším vzděláním (často dělnická zaměstnání či důchodci) 

s průměrnou kupní silou. Typickým bydlištěm je vesnice nebo menší město. Pro volbu 

prodejny je klíčová příjemná a ochotná obsluha, kvalita nákupního prostředí a časová 

dostupnost prodejny. 

Nenároční flegmatici (16 %) – nemají na prodejnu žádné nároky, jsou jim 

lhostejné i ceny. Za nákupy necestují, nakupují v nejbližších prodejnách. Důvodem 

nákupu v malých prodejnách je to, že jich je nejvíce a že tedy patří do kategorie 

„nejbližší prodejna“. 

Tato typologie je úzce spjata s celkovým životním stylem a psychikou člověka, 

takže se mění jen pozvolna. Nicméně s postupujícím časem budou mít větší váhu mezi 

spotřebiteli generace X a Y, pro které jsou otázky ekologie důležité. Lze proto usuzovat, 

že spotřebitelé budou čím dál více klást důraz na etickou stránku spotřeby. „Její portrét 

se pokusil vytvořit výzkum Proximity Wordwide, uskutečněný v sedmnácti zemích 

Evropy, Ameriky i Asie. Dotazování se zúčastnilo více než pět tisíc lidí dané cílové 

skupiny.“136 Generační rozdělení zákazníků vychází z angloamerické kultury a bylo 

realizováno ve vyspělých zemích. Proto nelze toto rozdělení plně vztáhnout na Českou 

republiku, neboť v naší zemi probíhal jiný sociokultuní vývoj.  

„Ztracená“ generace X jsou lidé narození v letech 1967-1977. Mají rádi 

úspěch, využívají internet, 44 % z nich se zajímá o značky s jednoznačným etickým 

postojem. V případě, že jsou rodinně založení, orientují se na bio výrobky, čerstvé 

potraviny, „zelené“, recyklovatelné a lokální výrobky. 

Pro generaci Y, lidi narozené v osmdesátých a devadesátých letech 20. století, je 

důležitý společenský status, kdo patří k jaké vrstvě, v jaké komunitě se pohybuje, co 

studuje, jakou má profesi a jsou citliví na otázky ochrany životního prostředí. Jsou 

sebevědomí, zvyklí říkat svůj názor i na produkty, o kterých diskutují na internetu. 

                                                 
136 VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. 
Praha: Grada, 2011, s. 260. 
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Jejich komunitní život, byť realizovaný pomocí sítě, jim umožňuje rychle sdílet 

informace a předávat si nákupní tipy a odkazy na jednání a kauzy firem, které se jim 

snaží skrze reklamu prodat svůj výrobek. „V dnešní době, kdy jsme všichni cyničtější, 

světaznalejší a mazanější a kdy žijeme ve světě propojeném mobilními telefony, 

textovými zprávami, blogy, fóry, encyklopediemi, službami typu instant messaging a 

sociálními sítěmi, získáváme společenské potvrzení ve větší míře přímo jeden od 

druhého, čímž se omezuje dřívější vliv reklamy. Osobní doporučení od někoho z našich 

známých má v současné době mnohem větší vliv, než jakákoli jednotlivá reklama.“137 

7. Výzkum užití tiskovin  

7.1 „NE“ reklam ě do schránky 

Než přistoupím ke stěžejnímu výzkumu užití a vztahu k tiskovinám obchodních 

řetězců mj. z perspektivy teorie kreativní spotřeby, rozhodla jsem se zmapovat příjemce, 

kteří si vůbec nepřejí dostávat reklamní tiskoviny. Chtěla jsem prozkoumat, jaké 

procento příjemců dává aktivně najevo, že nechce přijímat žádné reklamní materiály. A 

zároveň jsem zjišťovala, proč si nepřejí získávat tyto propagační materiály.  

Tuto svou vůli dávají spotřebitelé aktivně najevo například tím, že si na svou 

poštovní schránku v místě svého bydliště viditelně napíší, že si to nepřejí. Jelikož 

v České republice je ochrana před nevyžádanou reklamou zakotvena v „Zákoně č. 

40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých dalších zákonů“, toto 

opatření je považováno jako dostačující a do schránky by neměla být reklamní sdělení 

vhazována. Zákon v tomto případě hovoří jasně: „Zakazuje se… šíření nevyžádané 

reklamy, pokud vede k výdajům adresáta nebo pokud adresáta obtěžuje; … za reklamu, 

která obtěžuje, se považuje reklama směřující ke konkrétnímu adresátovi za podmínky, 

že adresát dal předem jasně a srozumitelně najevo, že si nepřeje, aby vůči němu byla 

nevyžádaná reklama šířena,…“138 Výzkum byl proveden v týdnu od 12. do 18. listopadu 

2012. 

                                                 
137 LEBOFF, Grant. Sticky marketing: jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky. Vyd. 1. Praha: 
Management Press, 2011, s. 35. 
138 Česká republika. Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění některých 
dalších zákonů. In: 1995. 1995. Dostupné z: 
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/regulace-reklamy/clanek1.aspx 
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7.1.1 Metoda 

Pro tento výzkum jsem zvolila kvantitativní metodu, která se snaží distancovat 

od spekulací a osobních komentářů a ustavit poznání na základě faktů získaných 

systematickým pozorováním.139 Zajímalo mě, kolik lidí si nepřeje přijímat do schránky 

reklamní sdělení a za tímto účelem si označili poštovní schránkou s žádostí o 

nevhazování letáků a jiných propagačních tiskovin. Dále jsem zjišťovala, z jakého 

důvodu si nepřejí být informováni o nabídkách tímto způsobem. Proto jsem tuto 

kvantitativní část doplnila anketou mezi lidmi, kteří si na svou schránku nalepili, že si 

nepřejí dostávat reklamní sdělení. Těmto lidem byla položena otevřená otázka: „Proč 

jste si označili schránky žádostí, aby Vám nebyla doručována reklama?“ Tím, že 

respondenti dostali prostor se sami vyjádřit, bez dopředu vytipovaných možných 

odpovědí, se mi sešly zajímavé a pestré odpovědi. Nicméně i v nich lze vystopovat 

shodné motivace takového jednání.  

V každém vchodě jsem nejprve spočítala všechny schránky a poté spočítala ty, 

které byly označeny, že si jejich majitel nepřeje dostávat reklamní sdělení. Zároveň 

jsem si poznamenala jména těchto vlastníků, abych je následně mohla kontaktovat a 

zjistit důvody jejich jednání. Poté následovala fáze zvonění na obyvatele domu, kteří si 

aktivně označili schránku se žádostí o nevhazování propagačních materiálů. Tento 

způsob se však neukázal jako příliš efektivní. Pouze malý zlomek majitelů se mi přes 

domovní zvonek ozval a ti, kteří zvonek zvedli, zdvořile, ale jasně dali najevo, že si 

nepřejí být součástí žádného průzkumu, popř. že to je jen jejich věc, proč si takové 

označení na schránku dali. Následně jsem zkusila osobní návštěvu bytů přímo v domě. 

Avšak většina zvonků nebyla vůbec označena jménem. To znamenalo, že bych musela 

zvonit na všechny byty a zjišťovat, zda v nich bydlí ten, který si označil schránku. 

Nakonec se jako nejlepší cesta ukázalo čekání přímo u schránek a „odchytávání“ 

obyvatel domu, kteří se vraceli do bytu nebo odcházeli ven. Při takovém osobním 

dotazování již byli respondenti vstřícní zapojit se do mého výzkumu a otevřenější a 

podařilo se mi tak získat odpovědi. 

7.1.2 Vzorek 

Kvantitativní analýza byla provedena na vybraném pražském sídlišti. Úmyslně 

jsem zvolila nové sídliště, které se stavělo mezi lety 2004-2008. Jedná se o moderní 

                                                 
139 AL]., David Deacon ... [et]. Researching communications: a practical guide to methods in 
media and cultural analysis. 5. ed. London, Angleterre: Arnold, 1999.  
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bydlení, které si lidé pořídili za tržní ceny a většina z nich na hypotéku. Z toho lze 

usoudit, že obyvatelé jsou lidé s vyššími příjmy a nejspíš i vyšším dosaženým 

vzděláním, což je (jak vyplynulo z teoretického úvodu této práce) skupina lidí, která se 

při nakupování chová nejaktivněji a často kreativně. Z toho důvodu by byly také 

vhodným vzorkem pro další výzkum na téma kreativní spotřeby.  

V lokalitě Nové Zahradní město na Praze 10 je více než 1000 bytových jednotek 

umístěných do 11 bytových domů.140 Pro účely kvantitativního výzkumu jsem 

zmapovala celkem 628 bytových jednotek v 11 vchodech, celkem 7 bytových domů. 

7.1.3 Výsledky 

Výsledkem kvantitativní části výzkumu je přehledná tabulka, která předkládá 

celkový počet schránek ve vchodu a počet těch, které byly označeny textem, že do nich 

nemají být vhazovány reklamních materiály. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3 – Počet schránek označených „ne reklamě“ 

Z přehledu je patrné, že aktivně projevený nezájem o reklamu kolísá mezi 

jednotlivými vchody, někde jsou lidé aktivnější, jinde méně. Celkově si však nepřeje 

být zahrnuto do roznášky reklamních sdělení 17 % obyvatel tohoto pražského sídliště. 

Je otázkou, proč se natolik liší situace mezi jednotlivými vchody. Na to se tento 

výzkum nesoustředil, nicméně jako možné vysvětlení se nabízí přirozenost člověka jít 

s davem, být součástí většinového názoru. Tento jev je v politických vědách označován 

                                                 
140 CENTRAL GROUP. Praha 10 - Zahradní město [online]. 2012 [cit. 2012-11-17]. Dostupné 
z: http://www2.central-group.cz/bytova-lokalita.aspx?idLokalitaByty=91 

vchod počet schránek NE reklamě % NE reklamě 
1 22 4 18% 
2 46 4 9% 
3 48 6 13% 
4 41 8 20% 
5 44 8 18% 
6 76 10 13% 
7 77 14 18% 
8 75 17 23% 
9 74 7 9% 
10 47 3 6% 
11 78 23 29% 

Celkem: 628 104 17% 



55 
 

 

 

jako tzv. „Band Wagon effect“141. Ve vchodech, kde na schránkách byly ve větší míře 

barevné a profesionální samolepky se zákazem reklamy, se objevilo i více amatérsky 

vytvořených žádostí – viz obrázek č. 3. Jakoby se obyvatelé od sebe navzájem 

inspirovali a přišlo jim přirozenější začlenit se do poměrně početné skupiny lidí, kteří si 

nepřejí reklamní sdělení, než „stát opodál“. Tam, kde bylo více profesionálních 

samolepek, tam se v hojnější míře projevila i „lidová tvořivost“ – jako neuměle rukou 

napsané žádosti nebo domácí výtvory na počítači. 

Další skupinou, která si nepřála reklamu, byli majitelé schránek, na nichž bylo 

zároveň uvedeno i sídlo nějaké firmy. 

S jakými typy sdělení se lze na schránkách setkat? V menším zastoupení se 

objevily profesionální samolepky časopisu dTest se zněním „Nevhazujte reklamu“, 

anebo nebrandované, ale unifikované „Nevhazujte reklamní letáky“. Avšak většinu 

žádostí tvořily domácí výtvory všelijakých velikostí, psané buď ručně, nebo na počítači 

a neuměle nalepené na schránku nebo jen napsané fixou na povrch schránky. Znění 

žádostí byla nejčastěji: „NEVHAZOVAT REKLAMNÍ LETÁKY!“, „NE! LETÁKY.“, 

„ŽÁDNOU REKLAMU“, „STOP REKLAMĚ!“, „REKLAMY PROSÍME 

NEVHAZOVAT“. 

Některé slogany zněly agresivně, což umocňovala i zvolená velikost písma a 

interpunkce jako „LETÁKY NE!“. Jiné byly zdvořile formulované žádosti: „Reklamní 

materiály prosím ne.“ Na jedné schránce se objevil přímo osobní vzkaz, který jasně 

naznačoval autorovy důvody svého kroku: „Neničme životní prostředí, mysleme na 

přírodu, proto mi nevhazujte reklamu. Děkuji.“ 

A z jakých důvodů si lidé nepřejí být obtěžováni reklamou do schránky? Někteří 

se cítili být zahlceni informacemi a nepřáli si je nacházet ještě ve schránce: „Vadí mi 

hromady letáků každý den ve schránce a irituje mě to - hromada zbytečně potištěného 

papíru s informacemi, které nechci.“ „Obtěžuje mě, když je jich více najednou a člověk 

má plnou schránku.“  

Firmy navíc argumentovaly tím, že dostávají více pošty coby právnické osoby a 

nevyžádaná reklama jim ucpává schránku. „Mám na sebe zároveň firmu, a proto 

dostávám více pošty a nechci, abych měl zahlcenou schránku.“ 

                                                 
141 PAUL F. LAZARSFELD, Paul F.Bernard Berelson. The people's choice: how the voter 
makes up his mind in a presidential campaign. 3rd ed. New York: Columbia University Press, 
1969.  
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Respondenti ankety často zmiňovali také obavu, že by v záplavě nevyžádané 

pošty mohli přehlédnout důležité dopisy. „Do schránky chodím tak jednou týdně a měla 

jsem spíš strach, že mezi letáky vyhodím i tu skutečnou poštu.“ „Mám obavu, abychom 

spolu s reklamními tiskopisy nevyhodili také nějaký důležitý dopis nebo oznámení.“  

Dalším důvodem, proč si obyvatelé na schránky vylepili žádost, byl nezájem o 

reklamu jako takovou: „Domnívám se, že reklama je jen zahlcování informacemi, které 

stejně nejsou pravdivé, sleva 50 %, když před 14 dny cenu zvedli o 45 % apod. Pokud 

něco potřebuji, mám dost informací na internetu a vždy se snažím o vytvoření vlastního 

názoru, kde sleva je jen jeden z parametrů.“„Nepot řebuji tištěnou reklamu. Reklamě 

nevěřím. Pokud si chci něco koupit, zjistím si potřebné informace na internetu a mezi 

přáteli.“ „Nepotřebuji klasickou reklamu. Když něco chci, najdu si info na webu.“ 

„Reklama mne nezajímá a nečtu ji, v mé schránce mne tudíž obtěžuje.“ 

Jedna respondentka vyzdvihla důležitost svého času, který si nepřeje vynakládat 

na studování reklamních sdělení: „Odpolední čas mezi prací a devátou hodinou večerní 

je pro mě ten nejdůležitější. Chci být s dětma, chci jim pomoct se školou, chci, aby měly 

teplou večeři, takže vlezu do nejbližší prodejny, kterou znám, kde přesně vím, co mají a 

ve kterém regálu. Mě prostě nakupovat nebaví a nemám radost z toho, že jsem někde 

něco ušetřila.“  

Nicméně nejčastěji zmiňovaným důvodem bylo ekologické smýšlení 

respondentů: 

„Je to zbytečné zatěžování životního prostředí a plýtvání prostředků, které by 

bylo možno využít efektivněji, třeba na dobročinnost.“ 

„N ěkteré řetězce mají šíleně tlusté letáky. Nevypadá to ekologicky, když člověk 

vyhodí takové množství papíru.“ 

„P řipadá mi to jako strašná škoda papíru a času všech, kteří se na tom podílejí, 

benzínu apod.“ 

 „Je to plýtvání papírem a zbytečně to zatěžuje životní prostředí. K čemu, když 

reklama jde i v televizi a je na internetu?“ 

„Osud životního prostředí mi není lhostejný, když vidím všude se letáky 

povalovat a co lidí je prakticky nečte a jen je přesune ze schránky do vedlejšího 

sběrného koše.“ 

„ Stále více mi vadí jakékoli plýtvání, nejen papírem.“ 

Jeden respondent vyjádřil velmi osobní pohnutky: „D ůvodem jsou zásadnější 

důvody principiální, které obecně souvisí s konzumním chováním společnosti. Například 
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nadměrná spotřeba papíru, nedůvěryhodnost kvality výrobků nabízených na obyčejném 

papíru, agresivní způsob prezentace obchodníků atd.“  

7.1.4 Závěr 

Nejen z této odpovědi, ale v zásadě i všech ostatních, je patrné, že dotázaní lidé 

nad spotřebou aktivně přemýšlejí a že k ní přistupují kreativně. Nenechávají se 

„válcovat“ reklamou a cíleně se jí vyhýbají, což dali jasně najevo již tím, že na svou 

poštovní schránku vylepili žádost o nevhazování reklamních sdělení. V jejich 

odpovědích lze spatřit všechny rysy kreativního spotřebního jednání. Chtějí se chovat 

ekologicky, být odpovědní k životnímu prostředí.142 Cítí se být aktivními konzumenty, 

nechtějí být ovlivňováni reklamou, informace o produktech si sami aktivně vyhledávají 

na internetu nebo mezi přáteli a známými, přesně tak, jak popisuje roli reklamy v životě 

současných konzumentů také Leboff: „Již pro ně není významným zdrojem znalostí o 

nových výrobcích a službách na trhu. Dnes mají spotřebitelé volný přístup 

k informacím, které potřebují, a mohou je získávat v čase, který si sami zvolí. Navíc 

v době, kdy reklama sloužila jako zdroj informací, měla velký vliv na naše myšlení jako 

určitá forma společenského potvrzení. To je dáno skutečností, že zdrojům, které nám 

poskytují nové znalosti, připisujeme určitou důvěryhodnost.“143 

Anketa se uskutečnila mezi lidmi, které lze s ohledem na místo jejich bydliště, 

považovat za příslušníky střední třídy a tedy i za vzdělanější. Jako spotřebitelé se budou 

nejspíše řadit mezi „velkorysé“ podle spotřební typologie založené na životním stylu, 

nákupním chování a přístupům k médiím, kterou v roce 2002 zrealizovala výzkumná 

agentura Gfk Praha na vzorku 2000 respondentů. 

Velkorysý spotřebitel je velmi aktivní, vyznačuje se určitou měrou radikalismu, 

je otevřený, s vyšším postavením, je velmi dobře situovaný, s vysokou kupní silou. 

V přístupu k trhu se však chová velmi rezervovaně: nesleduje příliš cenovou úroveň 

zboží a služeb, obchod či firmu si vybírá podle jiných hledisek než je cena, ke 

zlevněnému zboží nemá důvěru, méně zkoumá konkurenční nabídky výrobku, který 

chce koupit, a preferuje značkové zboží.144 

                                                 
142 Jo LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. 
Berkshire: Open University Press, 2009.  
143 LEBOFF, Grant. Sticky marketing: jak zaujmout, získat a udržet si zákazníky. Vyd. 1. Praha: 
Management Press, 2011, s. 34. 
144 VYSEKALOVÁ, Jitka. Chování zákazníka: jak odkrýt tajemství "černé skříňky". 1. vyd. 
Praha: Grada, 2011, s. 253-254. 
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Bylo by zajímavé udělat podobné srovnání v různých bytových zástavbách, nebo 

porovnat toto jednání mezi městy. Bylo by jistě přínosné sledovat, zda bohatší 

aglomerace jsou aktivnější v pohledu na spotřebu, než ty chudší. S ohledem na 

dosavadní výzkumy na poli kreativní spotřeby lze usuzovat, že se movitější obyvatelé 

budou chovat coby konzumenti aktivněji a že se tím pádem také častěji objeví žádost o 

nevhazování reklamních sdělení na jejich schránkách. 
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Obrázek č. 2 – způsoby označení „ne reklamě“  

Obrázek č. 3 – větší výskyt profesionálních nálepek „ne reklamě“  

Obrázek č. 4 – ruční nápis „ne reklamě“  



60 
 

 

 

7.2 Zákaznické tiskoviny a zp ůsoby čtení publiky 

V této kapitole se věnuji prozkoumání užití tiskovin obchodních řetězců ze 

strany spotřebitelů mimo jiné z pohledu teorie kreativní spotřeby. Pro tuto praktickou 

část jsem si připravila půdu jak zmapováním teoretického rámce problematiky kreativní 

spotřeby, tak kvantitativním mezi-výzkumem, jenž přinesl procento spotřebitelů, kteří 

dávají aktivně najevo svůj nezájem o vhazování reklamních tiskovin do poštovních 

schránek. Nyní nadešel čas prozkoumat, jakým způsobem lidé s tiskovinami nakládají, 

zda a případně jak aktivně (či dokonce kreativně) je „čtou“. V rozhovorech je použito 

slovo leták jako synonymum pro všechny tiskoviny. 

7.2.1 Výzkumné otázky 

Na základě provedené analýzy budu hledat odpovědi na dotazy, které se týkají 

vztahu čtenářů tiskovin obchodních řetězců ke spotřebě jako takové a pokusím se zjistit, 

jak vůbec přistupují k tiskovinám, zda a jak ovlivňují jejich spotřební chování a jaký 

druh informací v nich vyhledávají. 

Hlavní výzkumné okruhy jsou:  

• Jak čtenáři letáků vnímají spotřebu jako takovou? 

• Co je přiměje k nákupu zboží? Jaké vlastnosti zboží jsou pro ně klíčové? 

• Jaký vztah mají čtenáři k letákům obchodních řetězců? 

• Jaká forma letáků je oslovuje a proč?  

• Jaké informace v letácích hledají? 

• Jaké informace z letáku je přimějí k nákupu?  

• Nacházejí v letácích prostor pro své fantazie, snění, vyvolávají v nich nějaké 

emoce?  

• Jak čtenáři nakládají s letáky po jejich přečtení?  

7.2.2 Vzorek 

Respondenty jsem vybírala mezi těmi, kteří mají přístup ke všem zvoleným 

typům tiskovin vybraných obchodních řetězců, jak jsou popsány v kapitole č. 5. 

Respondenti byli vybráni podle toho, zda alespoň občas nakupují ve vybraných 

obchodních řetězcích – Kaufland, Tesco, Penny, Albert, DM drogerie markt a Ikea. 

Čtenáře tiskovin jsem vybírala z Prahy a okolí. Důvodem je zahrnutí nábytkářského 

gigantu Ikea do zkoumání, neboť v Praze se nacházejí hned dva obchodní domy Ikea.  
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Z literatury jsme se dozvěděli, že spotřeba je historicky spíše doménou žen než 

mužů145 a že kreativní spotřeba je bližší středním a vyšším vrstvám společnosti a také 

lidem s vyšším vzděláním.146 Také průzkum o důvodech nezájmu vhazování reklamních 

materiálů do poštovních schránek ukázal, že lépe situovaní lidé se nad spotřebou 

aktivně zamýšlejí. Lze tedy usuzovat, že když tyto skupiny obyvatel přistupují kreativně 

ke spotřebě jako takové, budou v tomto duchu také číst tiskoviny obchodníků. Právě 

proto jsem své respondenty vybírala z ženské populace a ze střední a vyšší sociální 

třídy. Celkem jsem do výzkumu zahrnula 15 respondentů. Kompletní dotazník včetně 

ukázky přepisu jednoho rozhovoru je v příloze této práce. Přepisy všech rozhovorů jsou 

součástí pouze elektronické verze práce. 

Respondenty jsem oslovila na sociální síti Facebook, kam jsem umístila prosbu o 

pomoc s výzkumem a jako podmínky pro výběr respondentů jsem definovala tyto 

aspekty. 

Respondentem je: 

• žena 

• občas si projde leták alespoň jednoho z těchto obchodů: Kaufland, Tesco, 

Albert nebo Penny 

• odebírá tiskoviny DM drogerie markt 

• prochází katalog Ikea 

Na základě této výzvy se mi podařilo získat 30 dobrovolnic. Z nich jsem si 

vybrala 15 finálních respondentek. Při rozhodování jsem zvažovala další kritéria (jako 

vzdělání, práce, příjem domácnosti, rodinný stav a počet dětí), abych získala pestrý 

vzorek pro svůj výzkum. 

Vybrané respondentky byly ženy ve věkovém rozpětí 27-54 let, dosažené 

vzdělání bylo od vyučeného po vysokoškolské. 10 respondentek mělo vysokoškolské 

vzdělání, čtyři středoškolské a jedna byla vyučena. Příjem domácnosti až na tři výjimky 

dosahoval více než 30 tis. Kč měsíčně (čistý příjem). Dvě dotazované měly čistý příjem 

domácnosti v rozmezí 20-30 tis. Kč a jedna mezi 10-20 tis. Kč. Zaměstnání, kterým se 

respondentky věnovaly, byla rozličná, převažovaly však odborné profese. U žen na 

rodičovské dovolené jsem si poznamenala i jejich poslední zaměstnání před tím, než 

                                                 
145 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007.  
146 LITTLER, Jo. Radical Consumption: Shopping for change in contemporary culture. 
Berkshire: Open University Press, 2009.  
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zůstaly doma s dětmi, viz tabulka č. 4. - profil respondentek. Mé respondentky žily jak 

samy, tak ve společných domácnostech. Jsou zde zastoupeny matky s malými dětmi  

i s dospělými. Při výběru respondentek jsem se snažila pokrýt různé profese, různé 

formy vzdělání, různá místa bydliště. Vedle žen z Prahy jsem hovořila také se dvěma 

z malých obcí u Prahy a dvě bydlely na vesnici přibližně 60 km od Prahy. 

 

  jméno věk vzdělání zaměstnání rodinný status děti příjem 
domácnosti 

1 Petra  31 SŠ 
provozní v rodinné 
pekárně 

svobodná, 
společná 
domácnost 

0 
30 tis.  
a více 

2 Martina 36 SŠ 
rodičovská 
dovolená - 
obchodník 

vdaná 2 
30 tis.  
a více 

3 Lenka V. 38 SŠ 
specialita 
marketingu 

svobodná, sama 0 
30 tis.  
a více 

4 Mája 38 SŠ HR manažer svobodná, sama 0 
30 tis.  
a více 

5 Bára 33 VŠ knihovnice svobodná, sama 0 10-20 tis. 

6 Petra Z. 34 VŠ analytik 
rozvedená, 
sama 

0 20-30 tis. 

7 Milena  54 VŠ učitelka 
rozvedená, 
sama 

2 dospělé 20-30 tis. 

8 Lenka S. 27 VŠ 

rodičovská 
dovolená - kvalitář 
v potravinářském 
průmyslu 

vdaná 1 
30 tis.  
a více 

9 Zuzana 32 VŠ 

rodičovská 
dovolená - 
manažer 
komunikace 

vdaná 2 děti 
30 tis.  
a více 

10 Tereza 33 VŠ právník 
svobodná, 
společná 
domácnost 

0 
30 tis.  
a více 

11 Hanka 35 VŠ HR manažer 
svobodná, 
společná 
domácnost 

0 
30 tis.  
a více 

12 Iva  36 VŠ 

rodičovská 
dovolená - 
specialista v 
zemědělství 

vdaná 1 
30 tis.  
a více 

13 Radka 40 VŠ 
HR Business 
Partner 

rozvedená, 
sama 

1 dospělé 
30 tis. a 
více 

14 Lenka L. 48 VŠ 
učitelka a sociální 
pracovnice 

rozvedená, 
společná 
domácnost 

1 dospělé 
30 tis. a 
více 

15 Míla 54 vyučená invalidní důchodce 
rozvedená, 
společná 
domácnost 

3 dospělé  
30 tis. a 
více 

Tabulka č. 4 – profil respondentek 
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7.2.3 Metodologie výzkumného šet ření 

Pro hlavní výzkumnou část své práce jsem zvolila kvalitativní metodu 

zkoumání. S ohledem na problematiku spotřeby ji považuji za vhodnější, neboť pomocí 

hloubkového a polostrukturovaného rozhovoru snáze získám detailní a komplexní 

informace o užití tiskovin mimo jiné také z pohledu teorie kreativní spotřeby. A to 

z důvodu, že spotřebě z pohledu kulturálních studií doposud nebylo v České republice 

věnováno příliš pozornosti a není tedy mnoho prozkoumána. Kvantitativní metoda se 

v tomto světle jeví méně vhodná, neboť pomocí ní de facto nelze zjistit nic víc než to, 

co již o jevu vlastně víme, ale jen nevíme, jakým způsobem je tento jev rozložen ve 

společnosti.147 S ohledem na zvolenou metodu jsem si předem nestanovila žádnou 

hypotézu. Pokusila jsem se do hloubky prozkoumat, jakým způsobem příjemci letáků 

pracují s tiskovinami obchodních řetězců. Teprve poté, co jsem sesbírala dostatečné 

množství dat, jsem hledala pravidelnosti v odpovědích respondentek a teprve na základě 

nich jsem mohla zformulovat určité hypotézy či teorie.  

Rozhovory většinou probíhaly v domácnosti respondentek. Cílem bylo mít 

možnost pozorovat dotazované v jejich domácím prostředí, vidět, kde mají letáky 

uschovány, jak na ně reagují, kam je vyhazují. Menší část respondentek dala přednost 

klidnému prostředí veřejného prostoru, jako jsou kavárny či restaurace. Nemyslím si, že 

místo realizace výzkumu by bylo pro výsledky klíčové. Ostatně „Kvalitativní rozhovor 

je pozoruhodně adaptabilní metoda. Rozhovory se mohou uskutečnit ve výzkumné 

laboratoři, během procházky po pláži, u stolu umístěného v koutě restaurace, nebo 

v pokoji teenagera – kdekoliv, kde dva lidé mohou hovořit v relativním soukromí.“148 

Ale protože místo realizace rozhovorů nebylo jednotné, rozhodla jsem se do výzkumu 

začlenit demonstraci za účelem možnosti pozorovat všechny respondentky u stejné 

činnosti. V rámci demonstrace mi měly respondentky názorně ukázat, jak s letákem 

pracují, jak jej čtou, jaké informace v něm vyhledávají a co u toho pociťují.  

Všechny rozhovory byly nahrávány na diktafon a ihned poté přepsány do 

textové podoby. Při uskutečnění deseti rozhovorů se začal vzorek nasycovat a již se 

neobjevovala nová témata. Přesto jsem dokončila ještě pět rozhovorů, abych měla 

                                                 
147 ŠVAŘÍČEK, Roman a Klára ŠEĎOVÁ. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 
1. Praha: Portál, 2007, s. 12-27. 
148 LINDLOF, Thomas R a Bryan C TAYLOR. Qualitative communication research methods. 
2nd ed. /. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, c2002, s. 170-171. 
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jistotu, že se ve vybraném vzorku neobjeví nějaké nové téma, které doposud nebylo 

řečeno předchozími respondentkami.  

7.2.4 Analýza dat 

Jakmile jsem měla všechny rozhovory dokončeny, přistoupila jsem 

k otevřenému kódování dat a k vytvoření zastřešujících kategorií. Z nich následně 

vzešly hlavní proměnné a z nich se vytvořila teorie užití tiskovin obchodních řetězců. 

Jednotlivé kategorie jsem uspořádala kolem jádra výzkumu, tedy tiskovin obchodních 

řetězců. Vzniklý model má dvě hlavní roviny. První se týká spotřeby a spotřebního 

chování obecně. Druhá rovina se dotýká již konkrétního užití a vztahu k tiskovinám. 

8. Užití zákaznických tiskovin obchodních řetězců 

8.1 Schéma užití 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 – schéma užití tiskovin obchodních řetězců 
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Při analýze se data začala shlukovat do dvou tematických celků. Jedno téma se 

objevilo v souvislosti se spotřebou a spotřebním chováním čtenářek tiskovin a druhé 

kolem samotných tiskovin a způsobů, jak s nimi příjemci zacházejí, jak je vnímají, 

jakou roli hrají v jejich životech. Problematiku jsem zpracovala do jednoduchého 

schématu, viz obrázek č. 5. 

Mezi spotřebou a tiskovinami se nachází jakási mezivrstva „aktů“, které jsou 

společné jak pro spotřební jednání, tak pro užití tiskovin – jedná se o akt personalizace, 

aktivního a pasivního přístupu ke spotřebě a spotřebnímu chování uživatelů tiskovin. 

V následujících kapitolách se blíže podíváme na jednotlivé proměnné vzniklého modelu 

užití tiskovin.  

8.2 Konzument jako jedine čná bytost 

Jako mezičlánek a zároveň pojítko mezi spotřebou a konkrétním užitím tiskovin 

vyplynula personalizace neboli „polidštění“ procesu spotřeby149. Zlidštění, „zosobnění“ 

spotřebního jednání včetně čtení tiskovin patří mezi přirozené potřeby člověka v dnešní 

konzumní společnosti, kdy jsou na trh vrhány stále nové a nové výrobky, které si ale 

svou povahou velmi podobné a díky obrovskému množství vyrobených kusů je reálné, 

že stejnou věc si pořídí i stovky nebo tisíce dalších lidí. Každý člověk je ale jiný a má 

potřebu se odlišovat od ostatních nejen tím, co nosí za oblečení, kde bydlí, jakým 

vozem jezdí, ale i tím, že si nastavuje vlastní způsoby spotřeby, které odrážejí jeho 

životní styl150. A to se promítlo nejen do spotřebního jednání, ale i do užití letáků. 

Čtenářky tiskovin v nich odrážejí své životní postoje, ať už se týkají ochrany životního 

prostředí, podpory české ekonomiky, nebo je propojují se svými osobními životy – 

s rodinou, přáteli nebo se svou profesí.  

Například respondentka Lenka S. si při listování letákem vzpomněla na svého 

muže: „A tady mají v akci vepřové řízky, tak to mě hned napadlo, že bych je mohla 

doma uvařit, že je má manžel rád.“ Nebo respondentky Iva a Petra Z. zase neopomněly 

zmínit své profesní zaměření: „Na zemi původu se ale dívám spíš pro zajímavost, a 

leckdy až doma, protože jsem tam z oboru toho potravinářství, tak jsem zvědavá, kde se 

to vyrábí, odkud se to dováží, to je takový profesionální postižení.“ „Hodně mi vyhovuje 

nabídka po internetu, protože tam si dokážu vyselektovat nabídky, které mě zajímají… 

                                                 
149 SASSATELLI, Roberta. Consumer Culture: History, Theory and Politics. London: SAGE 
Publications Ltd, 2007, s. 140-160. 
150 FEATHERSTONE, Mike. Consumer culture and postmodernism. 2nd ed. Los Angeles: 
SAGE Publications, 2007. 
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Ale asi proto, že trávím hodně času u počítače a u mailu, tak ten mail mi přijde 

nejvýhodnější.“  

8.3 Aktivní i pasivní konzument 

Dalším společným prvkem pro akt spotřeby i nakládání s tiskovinami je aktivita 

a pasivita spotřebitele. Aktivita a pasivita jsou jakýmisi oscilujícími póly, mezi nimiž se 

spotřebitelky pohybují. Na jedné straně se nad spotřebou aktivně zamýšlejí jako třeba 

respondentka Lenka S.: „…když mi přijde, tak si ho prolistuju a přečtu si takový ty 

články o zdraví, životním stylu, ale po každý se při tom zamýšlím, do jaký míry to je 

seriózní a jak moc to je propagace nějakých výrobků.“ Nebo Martina: „Já většinou čtu 

ty informace na obale, a nemusí to být ani novinka. Tak hlavně složení, protože hlavně, 

co se týče masných výrobků, hlavně proto, že je s Jirkou (manžel) nejíme, tak to hodně 

čtu, abych dětem koupila kvalitní zboží, a to samý i těch jogurtů, másel a těch taky, aby 

to bylo trochu víc kvalitní, abych nekupovala obarvenou vodu.“ 

Na druhé straně pasivně přijímají, co se jim v tiskovinách představí za zboží a 

nijak moc nepřemýšlejí nad tím, jaké informace by uvítaly, co by si rády přečetly, zda 

jim něco chybí. Podobně přistupují k výběru zboží. Například vědí, že by bylo dobré si 

přečíst informace na obale výrobků, ale ne všechny je studují. Respondentka Radka to 

okomentovala následovně: „Nečtu. Já jsem takovej lempl línej.“  

Pasivita se projevuje i v přístupu k nabídkám řetězců. Respondentky jsou rády, 

že jim nabídka obchodníků chodí až do domu. Vyhovuje jim na tom, že se nemusí o nic 

starat, že se nabídka objeví ve schránce a ony samy si rozhodnou, kdy a jak si ji pročtou 

a kolik času jí budou věnovat.  

Mája: „Protože se mi dostanou pod ruku. Nevyhledávám je, prostě mi přijdou. 

Aktivně si je v obchodech opravdu neberu, využívám jen to, co mi přijde až domů.“   

Martina: „Hmm, tak já asi teda nevím, asi tak možná ty letáky, na ty mám potom 

čas, takže taková ta reklama, která někde proběhne, tak to v tom shonu denním 

nevnímám, ale ty letáky, to asi jo, ty si dám někde na stranu a když mám chvíli čas, tak 

si je projdu, jestli někde něco je v nabídce. Takže asi ty letáky.“ 

8.4 Spot řební chování čtenářek tiskovin 

V této kapitole se blíže podíváme na spotřební chování čtenářek tiskovin 

obchodních řetězců. Jak jsem již předeslala v předchozím textu, spotřební jednání 

osciluje mezi pasivním a aktivním přístupem konzumentů a do veškerého vnímání 
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zasahuje personalizace. Pasivní i aktivní přístup se odráží již ve výběru obchodu, kde se 

nákup uskuteční.  

Tereza: „Když už si vybírám, aby byl blízko, nebo cestou z práce.“  

Milena: „Podle místa bydliště. To, co je nejblíž pro normální nákupy, a pro 

radost si klidně zajedu do Prahy a spojím to s návštěvou svých rodičů.“   

A pokračuje také ve výběru produktů – Lenka L.: „Hledám složení a záruční 

lhůtu a kalorickou hodnotu. A země původu, nemám ráda polské zboží. Upřednostňuju 

český, když mám na výběr.“  

Personalizace se zase objevuje například při výběru obchodu, kde se nákup uskuteční.  

Lenka S.: „I když nemám ráda Kaufland. Nevyhovuje mi tam styl prodeje. Mám 

z toho vždycky pocit, že je tam nějak stísněná atmosféra.“  

Míla: „Ve Sparu maj široký uličky. V Kauflandu jsou úzký, někdo si stoupne 

v uličce a celou ji zatarasí a ty to musíš celé objet, to se ve Sparu nestane, tam to maj 

fakt široký.“ 

Podle čeho si čtenářky vybírají produkty, které nakupují? Jaká kritéria jsou 

rozhodující pro nákup zboží? Klíčové pro pořízení určitého produktu se ukázaly být tyto 

aspekty: zvyk a zkušenost, kvalita, značka, výrobce nebo země původu, obal, cena a 

otázka ochrany životního prostředí. V následujících kapitolách se s nimi blíže 

seznámíme. 

8.4.1 Zvyk a zkušenost 

Svou roli při výběru zboží hraje pozitivní zkušenost se zakoupeným výrobkem, 

doporučení někoho důvěryhodného ze svého okolí.  

Iva: „Když já mám něco vyzkoušenýho, tak to koupím ráda, nemusím už sledovat 

složení, z čeho to je, jak dlouho to vydrží atak. Když něco funguje, tak to já potom 

kupuju ráda.“  

Čtenářky se dále odvolávají na zvyklosti, na rituály, které si se spotřebou spojily. 

Některé zvyky si přinesly již z domova, v jiných je ovlivnilo jejich okolí.  

Tereza: „Já jsem hodně ovlivněná z rodiny, zvykem a zkušeností už od mé máti. 

U toho jsem nějak zůstala.“ 

Petra Z.: „Byla jsem zvyklá kupovat Palmex, tak ho kupuju dál, i kdyby se 

cokoliv dělo. Prostě bývalý manžel kupoval Palmex, když jsem se k němu nastěhovala, 

tak tam byl Palmex, tak už jsem u něj zůstala. Když si na něco zvyknu, tak jsem strašně 

nešťastná, když ten výrobek se změní, nebo pak už není. Jsem velmi konzervativní.“  
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Lenka V.: „To jsou takový mý oblíbený (věci), abych si dokázala nakoupit to, co 

normálně potřebuju.“ 

Je zřejmé, že naše okolí a nejbližší lidé ovlivňují naše životy v mnoha ohledech. 

Jak je vidět, ze své původní rodiny si přinášíme do svého života všelijaké zvyklosti a 

rituály, na kterých trváme i poté, co již nežijeme v původní domácnosti. Spotřební 

chování se ale těmito zažitými zvykly řídí nadále. 

Dopad reklamy na výběr zboží zde není tak důležitý. Vůči vlivu reklamy na své 

chování je tato skupina respondentek velmi obezřetná, je až přesvědčena o tom, že jich 

se reklama netýká, že je nijak neovlivňuje. A pokud snad na základě reklamy nakupují, 

tak za to nemohou ony, ale spíše podlehnou tlaku okolí. 

Martina: „Tak někdy je to bohužel ta reklama, takže rozhodne dítě. Takže u nás 

teď co se třeba týče jogurtů, tak se kupuje to, co jede v reklamě, protože ty jogurty jsou 

určitě nejlepší. Takže bohužel i ta reklama ovlivňuje děti a pak na nákupu chtějí to, co 

se jim líbí, anebo kolikrát stačí, aby to mělo lákavý obal a dítě chce spíše vizuálně 

atraktivní výrobek. Já mám dokonce pocit, že Kája (syn, 4 roky) jí i to, co mu vlastně 

nechutná, jen proto, že je na to reklama.“ 

8.4.2 Kvalita 

Aspekt kvality je dalším z faktorů, který hraje roli při rozhodování o koupi 

výrobku. Martina: „Tak v dnešní době asi kvalita, ale to platí asi obecně, jak pro 

spotřební zboží, tak pro potraviny. Myslím si, že je v dnešní době důležité jíst kvalitní 

věci. Takže určitě kvalita.“ Radka: „Asi ta kvalita. Na to vždy dám.“ 

8.4.3 Značka 

Vztah ke značce, který výrobci budují, je silně zakořeněna v myslích zákazníků 

a ovlivňuje jejich jednání bez velkého přemýšlení. Součástí rozhovorů byla i zmíněná 

demonstrace (kapitola 7.2.3), během níž si respondentky měly vybrat bílý jogurt. 

V rámci tohoto experimentu respondentky dostaly na výběr ze tří identických jogurtů. 

Jogurty byly stejného složení, ale lišily se cenou, značkou a zemí, kde byly vyrobeny. 

Veškeré níže uvedené informace si respondentky mohly snadno ověřit na obale 

předvedeného výrobku. 

1. bílý jogurt byl značky Olma, vyráběný v Olomouci za cenu 5,30 Kč/100g 

2. značky Zott, německého výrobce a vyrobený v Polsku za cenu 5,00 Kč/100g 
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3. značky Pilos, privátní výrobek obchodního řetězce Lidl, vyrobený českou 

společnosti Hollandia v ČR, za cenu 3,00 Kč/100g – tato značka byla vybrána 

z důvodu, že nahoře na obale, ani přímo u značky neobsahuje spojení s řetězcem 

Lidl, a proto si lidé značku Pilos snadno nespojují s řetězcem a nepovažují jej 

tedy za privátní značku. 

I přesto, že se dotázané při teoretické otázce, jaké vlastnosti zboží jsou klíčové 

pro nákup, zamýšlely nad výběrem zboží, řešily otázku kvality, ceny, výrobce nebo 

složení, při demonstraci podlehly „vábení“ známé značky. Při vyjmenovávání klíčových 

vlastností výrobků pro zakoupení zaznívaly aspekty jako kvalita nebo výrobce, při 

reálném rozhodování byla upřednostněna spíše známá značka. Při reálném výběru to 

byly emoce, které rozhody dilema výběru, zvítězilo ztotožnění se se známou značkou.  

Martina: „Pokud já zjistím, že je složení stejný, tak se obvykle rozhoduju podle 

značky, která je mi blízká, takže bych volila Zott, protože tu mám ráda, mám ji 

vyzkoušenou. Mám ráda jejich zakysaný smetana, ráda z nich vařím, takže bych si řekla, 

že možná budou mít i dobrej bílej jogurt, cenu bych moc neřešila.“  

Lenka V.: „Tak z těhle tří bych si vybrala asi Zott. Protože s ním mám dobré 

zkušenosti a protože vím, že mi chutná, takže Zott.“   

Hanka: „Tak já bych koupila tu Olmu. Protože to je česká značka, já od ní 

kupuju zakysanou smetanu, o níž si myslím, že je nejlepší, taková ta zelená. Takže tam 

mám dva důvody, proč to koupit. Tenhle neznám a Zott, to jsou Němci.“  

Je vidět, že i zde se prolíná do rozhodování zvyk nebo nabytá zkušenost. 

Improvizace na téma bílý jogurt se nekoná. 

8.4.4 Obal 

Spolu se značkou jde ruku v ruce další prvek zboží, který útočí na naše pocity. 

Obal také hraje roli v našem rozhodování, jaké zboží vhodíme do košíku. 

 Míla: „Ten obal, když je hezký a zaujme mě, tak podle toho asi taky.“  

Tereza: „Prostě se mi líbí ten obal. Má nejhezčí a neucelenější vzhled, vypadá 

nejkvalitněji, ten kelímek.“  

Mája: „Kvalita, cena, to je asi nejdůležitější, určitě taky vzhled, obal.“  

Nebo Bára: „Vzhled taky sleduju. Nevybírám jen podle vzhledu, ale roli určitě 

taky hraje.“ 
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8.4.5 Cena 

Ať chceme či nechceme, i cena hraje roli při výběru zboží. Nicméně 

respondentky k ní měly ambivalentní vztah. Sledovaný vzorek neřešil cenu u základních 

potravin, ale u dražších položek již poměřoval poměr ceny k užitku zboží. Maminky na 

mateřské například neváhaly vážit delší cestu pro cenově zvýhodněné pleny. Přiznávaly, 

že třeba drogerii nebo dražší alkohol raději nakupují ve slevách. Cena rozhoduje také u 

spotřebního zboží.  

Lenka S.: „Zda je kvalitní a zda je za rozumné peníze. Poměr kvalita/cena. Ale u 

potravin převažuje ta kvalita, tam na cenu moc nekoukám, u spotřebního zboží už hraje 

roli i cena.“  

Mája: „Martini extra dry, to je docela dobrá cena, to by šlo.“   

Petra: „Minulý týden. Měli výhodně v akci velký balení pracího prostředku. 

Takže výhodná cena.“  

V případě, že cena byla příliš nízká, tak to byly respondentky spíše obezřetné, 

nevěřily, že by mohly pořídit kvalitu za výhodnou cenu. Týkalo se to hlavně 

spotřebního zboží. Lenka L.: „Tyhle nože jsou zajímavý, ale takhle cena je podezřele 

nízká.“ 

8.4.6 Výrobce/zem ě původu 

Spotřebitelé se při výběru zboží orientují také podle výrobce nebo země původu 

zboží.  

Milena: „A země původu. Nemám ráda polské zboží a neurčité země původu EU. 

Může to být i Francie, Německo, prosím, ale ideálně z ČR. To mi přijde nejlepší, nikam 

se to nevozí a zboží je plus mínus stejný.“  

Hanka: „ Český protože si myslím, že to je vyšší kvalita a že vrazím peníze do 

domácí ekonomiky.“  

Mája: „Dávám přednost českým výrobcům, mám pocit, že je to je lepší 

podporovat český výrobce, než ňáký dovozy, jednak podpora český ekonomiky a jednak, 

proč bych měla kupovat něco, co se sem dováží přes půlku Evropy, když mohu mít naše, 

co se tu vyrobí. To je i ten pohled ekologický.“  

Bára: „Dávám přednost českým výrobcům. No, tak jako nemám důvěru 

v produktům vyrobených v EU, tak chci podporovat český průmysl, český hospodářství. 

A taky nechci, aby to cestovalo dlouho. Pokud si mám vybrat mezi jablky od nás nebo 
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z Itálie, tak dám přednost českým, to je jasný. Ty naše nestrávily, většinou teda, noc 

v kamionu, že? To je pro mě taky důležitý.“  

Jak je z odpovědí patrné, respondentky se aktivně zamýšlejí nad původem zboží 

a v tomto případě vybírají také v duchu teorie kreativní spotřeby, neboť upřednostňují 

českého výrobce a české produkty před zahraničními. Uvedené důvody jsou nasnadě: 

podpora české ekonomiky a ochrana životního prostředí, když zboží nebude putovat 

z daleka. V následující pasáži se podíváme na další kreativní formy spotřeby, které 

respondentky uvedly. 

8.4.7 Kreativní spot řeba 

Dotazované spotřebitelky svým výběrem zboží dávají najevo svou životní 

filosofii, snaží se nakupovat odpovědně, vyhledávají „férové“ nebo šetrné výrobky, 

které jsou ohleduplné k životnímu prostředí. Takové, které vedou k udržitelnému 

rozvoji společnosti. 

Zuzana: „… jsme schopni i ochotni si připlatit za bio věci a lepší maso a tak 

podobně. Bio kupuju, protože chci pro děti to nejlepší a snad to tak opravdu je.“  

Bára: Snažím se kupovat šetrný výrobky. Ne vyloženě třeba bio, ale takový ty 

ekologický prací prostředky, prostě co nejmíň zatěžujou přírodu…“  

Dalším prvkem, který zazníval v rozhovorech, je určitá střídmost v nakupování. 

Respondentky nechtějí plýtvat ani jídlem, ani spotřebním zbožím. Používají věci, dokud 

jim slouží. 

Lenka V.: „T řeba mám starý auto a uvažuju, že si koupím nový auto, ale až 

doslouží, i když na něj mám už teď. Tak si ho teď nekoupím, protože čekám, až to starý 

doslouží a teprve potom si ho koupím. Nechám doběhnout tu životnost těch věcí. 

Nevyměňuju věci jen proto, že se mi přestanou teď momentálně líbit. Určitý věci si třeba 

koupím hned, ale jsou to spíš maličkosti, ale u těch větších věcí si to víc rozmyslím.“ 

Tereza: „No, když mám už něco doma, tak dokud to nespotřebuju, tak si další 

věc nekoupím.“ 

Iva: „Ale zase, když vím, že bysme to nesnědli, tak to už nekupuju, snažím se 

toho mít adekvátně tomu, co jsme schopni sníst.“ 

Hanka: „…ale jsem od narození nerozhazovačnej člověk, takže si nekoupím nic, 

co úplně nepotřebuju, musí být dobrý poměr cena/výkon a že to není úplná blbost. 

Nejsem úplně rozhazovačný typ, že bych utratila prostě první, poslední, celou výplatu za 
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blbosti, za věci, který mi pak doma ležej bez užitku, to ne, ale nepočítám peníze a 

koupím si občas něco hezkýho a nekoukám, jestli to stojí 3,5 nebo 5 korun.“ 

Lenka S.: „Ale zase ne, že když mám peníze, tak že si koupím, všechno, co 

vidím… Dám příklad, jdu do obchodu s oblečením a líbí se mi tam mikina. Ale protože 

už mám doma 10 mikin, tak si tuhle nekoupím, protože si myslím, že to už je zbytečný.“ 

Zuzana: „U t ěch hraček, dárků a oblečení, člověk vážně poměřuje, co potřebuje, 

aby nekupoval zbytečnosti. U sebe a manžela to hodně zvažuju, co si dalšího koupím, 

protože nepotřebuju třeba kozačky, když většinu času trávím s dětmi na hřišti, tak proč 

hromadit věci, které neužiji? Koupit si to můžu, ale nejsem vnitřně ten typ, který by si 

kupovat věci jen pro radost.“ 

Bára: „Ale i kdybych měla prostor a finance, stejně bych byla střízlivá. Nemám 

ráda plýtvání. Proč plýtvat, proč si kupovat kupu jídla, který by se pak zkazilo, nebo 

oblečení, který neunosím.“ 

Respondentkám není lhostejný stav naší planety. Snaží se svou měrou přispět 

k udržitelnosti konzumní společnosti. Zdá se, že porozuměly tomu, že spotřeba člověka 

šťastným neučiní. A výzkumy z nedávných let to prokázaly. Vyšší spotřeba nenaplňuje 

člověka pocitem většího štěstí.  

Ekonomický růst není pojítkem k lepšímu bytí, což prokázal mimo jiné také 

projekt nadace New Economics Foundation – Happy Planet Index, který od roku 2006 

měří, který stát přináší svým obyvatelům dlouhý, šťastný a udržitelný život. Index 

vychází z kombinace životního očekávání, životní spokojenosti a ekologické stopy.151 

V reportu pro rok 2012 se Česká republika umístila na 92. příčce ze 151 měřených zemí 

světa. Nejhůře přitom dopadla v parametru ekologické stopy – tedy znečišťování a 

ničení přírody. Nepatříme mezi nejbohatší země. V řebříčku zaujímá ČR v této části   

43. místo, ale přesto se cítíme se být spokojenější. Bohatství nám přisoudilo 43. místo, 

ale ve spokojenosti jsme dosáhli na 35. příčku.152 

Podobné výzkumy poukazují na neudržitelnost současného stavu spotřební 

společnosti. Konzumenti proto hledají cesty, jak vystoupit z roztočené spirály vyšší a 

vyšší spotřeby. Na nové a nové zboží je třeba vydělat peníze, tedy je třeba trávit více a 

více času v práci místo se svými blízkými a začarovaný okruh osobního nenaplnění se 

uzavírá. Kate Soper používá pro alternativní způsob konzumu výraz „alternativní 
                                                 

151 NEW ECONOMICS FOUNDATION. Happy Planet Index [online]. 2012 [cit. 2012-12-23]. 
Dostupné z: http://www.happyplanetindex.org/ 
152 NEW ECONOMICS FOUNDATION. The Data [online]. 2012 [cit. 2012-12-23]. Dostupné 
z: http://www.happyplanetindex.org/countries/czech-republic/ 
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hédonismus“153. Ten nás má dovést k férovější, udržitelné a veselejší budoucnosti. Kate 

Soper žádá předefinování měření výkonnosti a blahobytu zemí. Dle jejího pohledu nemá 

smysl tak činit pouze na základě ekonomických ukazatelů, ale je třeba do procesu 

zahrnout i řadu dalších aspektů, které lépe odrážejí skutečné parametry bohatství - jako 

např. index lidského rozvoje (HDI - Human Development Index) nebo index 

udržitelného ekonomického bohatství (ISEW – Index of Sustainable Economic 

Welfare). Soper také volá po snížení pracovního výkonu a pracovního času pracujících, 

aby se tolik nezvyšovala potřeba vydělávat a tím také vyrábět zboží, které je třeba 

spotřebovat. Druhotným dopadem tohoto snížení spotřeby by bylo navýšení volného 

času pracujících, který mohou využít pro to, co je těší. Lidé by tak opět získali možnost 

„najít své štěstí“. 

8.5 Způsoby užití zákaznických tiskovin obchodních řetězců 

Okódovaná data, která se přímo tematicky dotýkala užití tiskovin obchodních 

řetězců, se dají přirozeně začlenit do čtyř kategorií, které zaštiťují veškeré aspekty 

nakládání s těmito médii ze strany jejich čtenářek. Jejich užití se navzájem doplňuje a 

vytváří celek, který tvoří nedílnou součást života respondentek. Užití tiskovin je 

propojeno se spotřebou a spotřeba zase ovlivňuje užití tiskovin. Jedno se neobejde bez 

druhého, proto je důležité vnímat užití tiskovin v širším kontextu celého procesu 

spotřeby.  

Prvotním impulsem k užití tiskoviny je potřeba něco koupit, něco pořídit. Jakási 

nutnost, která má ale širší přesah a ovlivňuje vlastní fungování čtenářek ve společnosti. 

Tato potřeba zahrnuje potřebu být součástí celku, společnosti a její veřejné sféry. 

Znalost nabídky obchodů je považována za nutnost, aby respondentky uspěly ve 

společnosti, aby zůstaly v kontaktu s okolním světem. Toto primární užití tiskovin 

vytváří rituály , které čtenářkám napomáhají cítit se bezpečně ve světě. Navozují pocit 

tzv. „ontologického bezpečí“  154, jenž snižuje úzkosti, vnáší řád a srozumitelnost do 

života. Ostatně tuto funkci přiznává Roger Silverstone155 všem médiím. Protipólem 

potřeby je zábava, kterou tiskoviny svým čtenářům přinášejí, a poslední oblastí, kolem 

níž se točí užití tiskovin, jsou emoce. I ty jsou neodmyslitelnou součástí našich životů a 

                                                 
153 SOPER, Kate: Beyond Consumerisum: The critique of consumption, democracy, and the 
politics of preosperity. In: New Perspectives on Consumer Culture: Theory and Research. 
Cambridge: Cambridge Scholars, 2012, s. 180-194. 
154 GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. 3. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 
155 SILVERSTONE, Roger. Television and everyday life. 1st ed. London: Routledge, 1994. 
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nemohou chybět ani zde. Emoce dávají potřebě či nepotřebě opětovně přečíst leták nový 

impuls. Tím se kruh užití uzavírá. V následujících kapitolách se blíže podíváme na 

jednotlivé způsoby užití.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 – schéma užití tiskovin obchodních řetězců – výsek kolem tiskovin 

8.5.1 Potřeba přežít 

Tiskoviny obchodních řetězců, ať již letáky, katalogy, newslettery nebo webové 

prezentace, používají jejich čtenáři hlavně pro to, aby si obstarali zboží, které nutně 

potřebují k přežití jako jídlo nebo oblečení, nebo k pohodlnějšímu životu v případě 

spotřebního zboží. 

Milena: „Hele, jéé, kuřátko! Zrovna nedávno jsem přemýšlela, že nám 

v mrazáku chybí, takže to se hodí. Mlíko nám už zase došlo, takže taky, ale to bych 

stejně musela koupit i normálně. Ale teď koupím dvě.“  

To je primární užití tiskovin, které si jistě kladou za cíl i ti, kteří tato média 

vytvářejí - přimět čtenáře k nákupu v daném obchodě. Nicméně zkoumaná publika se 

dívají na tiskoviny mnohem šířeji a nacházejí v nich mnohem více, než jen pobídku 

k nákupu.  

Respondentky je využívají k tomu, aby zůstaly v kontaktu se světem, aby byly 

v obraze o novinkách na trhu, aby věděly, co se děje „tam venku“. Aby zůstaly součástí 

společnosti, aby do ní „zapadly“ a příliš nevybočovaly třeba svým oblečením. 

Míla: „Teď to asi víc sleduju, protože jsem doma, v klidu mi to přijde, tak to 

všechno projdu, aby mi nic neuniklo. A to abych byla furt v obraze.“  

Petra: “Zajímaj mě novinky, co se novýho dělá, co je novýho k jídlu a 

samozřejmě ceny.“ 

tiskoviny 
 

potřeba 

 

rituály 

zábava 
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Iva: „…ono je to takový inspirativní, že se člověk podívá, co všechno je na trhu, 

ono to vytváří povědomí o novinkách na trhu. Něco otevřu a řeknu si „sakra, oni dělaj 

nový příchutě“. No, tak to třeba musím vyzkoušet. Inspirativní to je i u těch 

stavebnických a domácích potřebách, co se všechno vyrábí, že se dělá titanový, 

keramický pánve, to možná člověk znal z nějakejch těch kutilskej pořadů a pak se to 

z těch letáků dozví, co se všechno vyrábí.“ 

Petra Z.: „…oblečení nebo tady to, určitě ne z nutnosti, protože to bych 

nemusela nakupovat hodně dlouho, ale že chci držet nějaký trendy.“ 

Letáky jim pomáhají se orientovat časově a plánovat další aktivity. Například, 

když spatří vánoční nabídku v letáku, vnímají to jako upozornění, že se svátky blíží a že 

je třeba se na ně začít připravovat.  

Lenka S.: „Ale počkej, tady jsou Mikulášové, to mi připomíná, že se zase blíží a 

to my máme takovou rodinnou tradici, že se sejdeme a dáme si něco takového malého 

jako dárek. No, vidíš, vlastně se dle letáku orientuju, jaké období svátku přichází. A že 

je třeba se začít teď na Vánoce připravovat.“  

Milena: „D ědeček, budou Vánoce, bude třeba mu koupit nějakej salámek.“  

Bára: „Připomíná mi to, že jako budou hodně rychle Vánoce. Je to děsný, jak to 

letí.“ 

Míla: „Jo a ještě mě zajímá otevírací doba. Hlavně, když jsou svátky, abych 

věděla, jak tam jsou a stihli jsme včas nakoupit.“ 

Anebo využívají leták, aby si naplánovaly procházku se svým dítětem, aby měly 

záminku se jít projít a dodržet tak potřebu dítěte být venku na čerstvém vzduchu.  

Iva: „V zimě proto, abychom měli s Lůcou (dcera 3,5 roku) cíl na procházku a že 

se tam dojdeme ohřát a zpátky, takže to máme ty obchody, který jsou kolem hřišť. A 

vždycky něco potřebujeme, takže aspoň to tam koupíme, jako čerstvý pečivo. Jdeme do 

obchodu, abych jako splnila ten cíl, že to dítě musí být venku.“ 

Do tiskovin také promítají své zkušenosti/znalosti. Respondentky je propojují 

s dalšími oblastmi svého života. Do toho, co vidí v letáku, odrážejí své životní 

zkušenosti, postoje a názory. 

Radka: „Když jsem ale teď byla skoro rok doma, tak jsem zjistila i díky letákům, 

že Billa je příšerně drahá.“ 

Míla: „Podívej, tady ty koberečky, ty miluju, stály 29 Kč kus a mám je tu všude, 

daj se vyprat, jsou pěkný a když je náhodou zničej kočky, není jich škoda. Já jsem si taky 
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začala kupovat ty gelový prášky, protože mě štvalo, že mi vždycky zůstal nějakej 

nevypláchnutej prášek v zásobníku.“  

Petra Z.: “ Čistící prostředky – tak tady mám negativní emoci, protože tohle jsem 

jednou koupila a byl to hroznej šmejd, taková negativní vzpomínka.“  

Zuzana: „Paradoxně v zahraničí je tohle považováno za největší low cost, 

vybavení pro studenty.“ 

Na základě tiskovin jsou schopny experimentovat, rády se nechávají přesvědčit 

k něčemu novému. Hledají v něm impuls pro nějaký zážitek. 

Lenka V.: Já jsem experimentátor. Já ráda experimentuju, jak v jídle, tak v těhle 

maličkostech. Já vyhledávám ty novinky, že mě opravdu baví ochutnat třeba nový pivo. 

Už jsem třeba pila i tu zimní hrušku od Staropramenu, nechutnala mi, nicméně si ji 

koupím, abych věděla. I v těch letácích mě právě baví hledat ty novinky, luxusní 

potraviny – jiná ryba, výjimečná ryba, že se dočtu, že je něco zvláštní.“ Lenka dává také 

najevo personalizaci své spotřeby – ona je experimentátor, proto i v letácích vyhledává 

novinky, chce experimentovat i na poli spotřeby. 

I při listování tiskovinami deklarují čtenářky svůj postoj udržitelnému rozvoji a 

umírněné spotřebě. Zastavují se u označení „český výrobek“, dávají najevo svou 

podporu místních výrobců. 

Mája: „… ale zase třeba tady ta česká kvalita, tak to vnímám dobře, že mám 

ráda český výrobky a podporuju je, tak mě potěší, že to tam vidím. Jo, med, lesní med za 

docela dobrou cenu, ale to je takový ten ze zemí EU, to nekupuju, To radši ho koupím 

na trzích přímo od včelařů, nebo že tam je napsáno přímo ten Český med.“ 

Hanka: „Líbí se mi ta česká vlaječka, ta Klasa, já mám ráda Klasu.“ 

Téma recyklace letáků je pro ně velmi citlivé. Iva: „Je to lepší pro tu planetu, 

pokud se zrecykluje, tak to je pro planetu lepší. Věřím, že je s ním i dále naloženo, jak je 

avizováno, a že to je tak správně.“ 

Milena: „...teď je toho x stran, na kvalitním papíru, pochybuju, že recyklovaným 

a používaj barvy, který zrovna dost zatěžujou životní prostředí, takže to ve mně bojuje, 

že to je plejtvání, že to bychom nemuseli.“ 

Míla: „Ale v létě je vozím do Prahy do tříděného odpadu. Ale podívej, kolik těch 

letáků nosím, to je zbytečného papíru, to je takový plýtvání.“ 

Petra Z.: „Prostě třídím odpad, protože mi to přijde ekologické, minimálně už 

deset let třídím odpad, protože mi to přijde normální. Rozčílím se, když jdu do směsnýho 
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odpadu a vidím tam papír nebo plasty, to fakt nechápu, čim ty lidi uvažujou, to je 

takovej problém udělat těch 10 kroků navíc a vyhodit to do tříděnýho?!“ 

S letáky mají čtenářky spojený také jistý rozpor. Na jednu stranu jim vyhovuje 

fakt, že se jim nabídka obchodníků dostává až do domu, že si ji mohou na praktickém 

formátu kdykoliv a plně dle jejich časových možností prohlédnout, ale na druhou stranu 

cítí jistou frustraci z toho, že se jedná o zbytečně použitý papír.  

Zuzka: „Ten tištěný leták je praktický. Je pravda, že ho pak člověk zase hned 

vyhodí, tak to není asi moc ekologické, ale to už je jiná věc.“  

Hanka: „…plus mám spojený, když vidím, kolik je to papíru, kterej je svým 

způsobem zbytečnej, mám pořád otázku, jakej je response rate na ten jednotlivej leták a 

jestli to stojí za to, že si vykácíme stromy na planetě.“  

Milena: „Už jsem uvažovala o tom, že bych si na schránku dala cedulku, že je 

nechci. Dokonce tu mám někde i tu nálepku, máma mi ji dala. Už jsem to tam chtěla dát, 

ale pak mi přišlo trochu líto, že už se nedozvím, co je kde hezkýho. Využiju toho z toho, 

co chodí, fakt málo, většina jde do koše, ale mohla bych o něco přijít, že jo?“ 

Anebo jim sice letáky vyhovují, ale uvítaly by jinou formu informování. 

Tiskoviny jim kolikrát přijdou zmatené. Jejich vztah je díky tomu k těmto médiím 

rozporuplný. 

Martina: „Je hrozně tlustej. A připadá mi trochu zmatečnej, že některých těch 

informací je tam až moc a taky písmenka mi připadaj malý, ale to až v poslední době, 

asi od tý doby, co už špatně vidím, připadá mi až moc tlustej, že by asi nemusel bejt. A 

pak takový ty stránky, kde je až 18 věcí, tak to je těžký hledat, co a jak. Mám pocit, že 

bych si na něj potřebovala udělat 2-3 hodiny času, abych vůbec zjistila, co za kolik a 

kdy nabízej.“  

Iva: „Je to až tak jako u někoho doma, že nevím, co je z toho na prodej. To mě 

prostě mate. Pro mě je lepší jen produkt samostatně vyfocenej, ta suchá forma mi 

vyhovuje. Možná to je pro někoho inspirativní, jak si to může zařídit, ale mě to mate, 

prostě nevím – k tomu stolu si tam mohu koupit ten ubrus taky, a tady ty látky okolo, ty 

tam maj taky a tenhle obraz na stěně? Prostě je to matoucí. Já potřebuju vidět, jaký typ, 

jaký barvy, jaký rozměry.“  

8.5.2 Rituály 

Kolem nakupování a čtení tiskovin si respondentky vytvořily celou řadu rituálů. 

Tiskoviny se staly zcela samozřejmou součástí jejich životů. Lenka L.: „Asi se posílil 
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můj zájem. Je to pro mě pohodlnější, když přijde leták až do kastlíku, já si ho prohlídnu, 

zahodím nebo ho využiju k ňákýmu nákupu. Stalo se to součástí mého života.“  

Na otázku, zda si respondentky vzpomenou na první setkání s nějakým letákem, 

reagovaly značně překvapeně, nechápaly, nač se ptám. Poté zaznívaly odpovědi jako: 

„To už je léta páně. Vůbec ne. Ne, to si fakt nepamatuju. To už je teda dávno, to už 

nevím. Tak to si nevzpomenu. Pamatuju si, že už jako dítě jsme je měli doma. Tak nějak 

patřily do domácnosti.“ Ano, letáky už tak nějak bereme jako běžnou součást našeho 

světa. Už se nikdo nepozastaví nad tím, že jsou všude kolem nás. Staly se součástí naší 

každodennosti.  

A právě tím, že neodmyslitelně patří do našich životů, napomáhají 

respondentkám ukotvovat se ve světě. Ať již tou jistotou, že přijdou několikrát do 

týdne, nebo tím, že si kolem nich vytvořily celé terapeutické rituály. 

Iva: „Letáky choděj ve skupinách, na to jsem už přišla. Pozdě večer hodí někdo 

sadu letáků, pak dopoledne přijde pošťačka, vhodí dopisy, a odpoledne přinesou další 

sadu letáků a já večer vyberu schránku cestou z práce a musím to v tom hledat.“ 

Radka: „Máme totiž takový zlozvyk, že se u nás doma u jídla četly noviny. A já 

žádný neodebírám, tak si občas vezmu ty letáky a ty si u jídla prohlížím. U jídla jsem 

byla zvyklá číst Mladou frontu a tak teď čtu leták. Vím, že to není správný, číst u jídla, 

ale někdy to prostě potřebuju, abych si odpočinula. Když jím sama, abych prostě něco 

měla. Nějakýho společníka.“ 

Lenka L.: “Když člověk není úplně v pohodě, tak to je tak trošku terapie.“ 

Kolem tiskovin vzniká celá řada zvyků, které jsou dodržovány v rámci aktivit 

respondentek. Každá přistupuje k prohlížení tiskovin po svém, individuálně, dle svého 

založení, povahy, časových možností. Leták a jeho prohlížení se stalo tak běžnou 

součástí života, že si vysloužilo vytvoření rituálů, jak s nimi nakládat, jak je číst, kde je 

uchovávat a jak s nimi dál nakládat. 

Míla: „Leták, jako veškeré tiskoviny, já prohlížím pozadu. I moje holky to maj po 

mě. Když to vezmu od předu, tak jsem z toho nervní.“  

Radka: „Beru to takhle všelijak na přeskáčku, někde otevřu.“  

Petra: „Já projíždím hodně rychle. Ikeu si prohlížím celou, ale od zadu je 

prohlížím.“ 

Petra Z.: “Beru to jako leták, kterej velice rychle projedu a velmi zběžně projedu, 

jestli tam náhodou není nějaký zboží, který bych potřebovala, ale opravdu nejsem ten 

typ, kterej by procházel všechny letáky, vypisoval z toho a dělaj nějaký srovnání.“ 
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Zuzana: „Maximálně pár dní na stole, pak to jde do koše.“ 

Tereza: „Když mě tam něco strašně moc zaujme, tak ho nechám na stole, než jdu 

nakoupit a pak jde teprve do koše, anebo tam jde rovnou.“ 

Lenka V.: „V ětšinou ho hodím do šuplíku, pak třeba o víkendu, když jedu na 

nějakej větší nákup, tak se na něj třeba kouknu ještě jednou a rozhodnu se, do kterýho 

většího obchodu pojedu. Podle toho, ve kterým jsem třeba něco zajímavýho našla. A 

když vím, že jsem rozhodnutá, že jedu do Makra, tak si projdu už třeba jen to Makro. 

V ten moment si projdu už jen leták toho obchodu, kam jsem rozhodnutá jet, abych 

věděla, co případně vše tam koupit.“ 

Tím, že letáky jsou součástí našich životů již dlouho dobu, neodmyslitelně k nim 

patří vzpomínky. Při jejich listování si respondentky vybavovaly věci z minulosti a 

dávné příběhy znovu ožívaly.  

Hanka: „Když mi bylo 15, tak jsem si sehnala úžasnou brigádu, že jsme 

rozdávali letáky v metru, nevím čeho, ale lidi se o to prali a dokonce za to byli ochotni i 

platit a rvali nám třeba dvojkorunu. Pamatuju si, jak po revoluci to nebylo běžný a pak 

to byl přímo fenomén, tenkrát se celkem hodně četly, a pak, jak rostla kupní síla 

obyvatelstva a s ní i počty letáku, tak to začali lidi vnímat jako obtěžující, a druhá věc, 

změnili se kanály, kterýma se letáky dávaj, dříve bylo běžný, že se rozdávali v metru, 

pak to metro zakázalo a dnes tam už nic z toho není, nebo ne aspoň ne legálně.“  

Petra Z.: „Buď to to bylo Makro, protože tatínek byl podnikatel a měj kartu a 

Makro začalo mezi prvníma posílat letáky, nebo to byl leták Penny, to byl jeden 

z prvních supermarketů v Litoměřicích.“ 

Radka: „Já bych si vzpomněla na první reklamy „silan silanizuje“. Rok 1990 a 

králíček Azurit. Ňákej rok 1990, 1991 a pak se vlastně zjistilo, že silanizuje neexistuje, 

že to je totální blbost.“ 

Míla: „A Sunar maj, tak ten už naštěstí nepotřebuju, ale to je cena. To si 

vzpomínám, že za holek stál 10 Kč, za Káči už 21 Kč. No, to byl skok,a ještě to bylo na 

lístečky takový jako na příděl.“ 

I leták se může stát památkou na nějakou událost v našem životě, jak dokládá 

Radka: „Jen jeden jsem si schovala, ale to v něm byla vyfocená kamarádka, tak na 

památku….“ 
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8.5.3 Zábava 

Tiskoviny v konzumentech neevokují pouze povinnosti, ale také zábavu, 

přinášejí i uvolnění, radost, náplň volného času. Tiskoviny čtenářky čtou třeba při 

koupeli, nebo je použijí jako program na volný večer. 

Hanka: „Většinou formu zla, pokud jde o jídlo a někdy jako relax, pokud jde o 

oblečení a někdy je to zábava a forma trávení volnýho času.“ 

Mája: „…ale to si vždycky beru do vany. To se naložím do vany a tam to celý 

přečtu.“  

Zuzana: „Takže to si někdy vyloženě takhle sednu a listuju si, i když nechci nic 

koupit.“ 

Respondenty přiznávají, že se kolikrát nad tiskovinami i zasní nebo že v nich 

vzbudí přání: Lenka S.: „…když listuju třeba tím katalogem Ikea a představuju si, jak 

bude vypadat náš byt, až si do něj pořídím toto nebo ono.“ 

Radka: „Spíš pro zajímavost. Výjimečně, že bych něco potřebovala. Uspokojuju 

si svoje potřeby, co bych mohla mít, ale koupit si to už nejdu. Takhle mi to stačí. Líbí se 

mi v tom hledat takový ty vychytávky, ty drobnůstky, který jsou moc hezké a vychytané, 

tak na tom ujíždím, ale mám jinak postavenou domácnost, kam by se to obvykle moc 

nehodilo, takže zůstává u toho snění.“ 

Míla: „Chtěla bych si sem pořídit takovou rustikální kuchyň, jako maj v Anglii, 

tu si moc přeju a až to tu přestavíme, tak si ji pořídím, jen ještě nevím, jaký úchytky.“  

Tiskoviny příjemce inspirují k celé řadě činností. Někdy je přinutí zajet se 

podívat do obchodu na výjimečné zboží. Inspiraci  v nich nacházejí k tomu, co doma 

uvařit k obědu, co koupit svým manželům, dětem, jaké dárky pořídit na Vánoce nebo  

k jiným příležitostem, nebo jak si zařídit celé domácnosti. 

Hanka: „…chlapovi bych koupila jesenku, protože to cucá… když dělám větší 

nákup, pro mě to je hlavně na potraviny, tak tam si řeknu, co kdybysme udělali další 

nákup tady, protože tam maj více věcí, který mě zaujalo a dal by se z toho udělat nějakej 

dobrej oběd.“ 

Lenka S.: „A tady mají v akci vepřové řízky, tak to mě hned napadlo, že bych je 

mohla doma uvařit, že je má manžel rád.“ 

Míla: „Když se mi něco líbilo, byla jsem ochotna kvůli tomu přestavit byt, 

vyhodit staré a třeba i kvůli polštářům přetapetovat pokoj, aby to ladilo.“ 
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Lenka V.: „No, tady mě zaujme Chotěboř, tak se divím, že tu jako mají opravdu 

v Albertu? Chotěboř? Regionální piva, fakt to tam maj a jen za 11,60 a to si pro něj 

možná i zajedu, protože to tu vůbec není k sehnání, oni ho vozí hodně málo, to je 

regionální někde od Žďáru, já jsem tam dokonce volala, abych zjistila, kam to v Praze 

vozej a oni mi řekli asi jeden velkoobchod a jednu restauraci. Takže pokud to má Albert, 

tak to jsou opravdu jako dobrý a budu si pro něj asi občas jezdit.“ 

Mája: „Jo, můžu říct třeba, prodejny typu Albert jsem moc nemusela, ale tím, jak 

chodily letáky, tak díky nim jsem našla zboží, které mě tam přitáhlo. Ano, ty letáky mě 

upozornily, že i ty menší obchody, kterejm jsem do tý doby nevěnovala pozornost, 

mohou mít zajímavou nabídku a stojí do nich občas zajít.“ 

A někdy je dokonce mohou ponouknout i k nepravostem.  

Zuzana: „Nechodí mi do schránky, takže buď si ho ukradnu, jak tam je nalepený 

v prodejně, ten s tím nápisem, prosím vraťte mě, anebo si pro něj dojedu – jeden pro 

maminku, jeden pro tchýni, to je taková povinná literatura domácnosti.“ 

A to se již dostáváme ke kreativnímu sekundárnímu užití letáků. Je až 

pozoruhodné, co vše lze s letáky dělat. Leták byl primárně vytvořen pro to, aby přilákal 

zákazníky do obchodu. Nicméně zákazníci je využívají k celé škále dalších aktivit. 

Některé respondentky na základě nich učí své děti poznávat svět, jiné do nich loupou 

brambory, sázejí kytky, další zase na ně nedají dopustit jako na skvělý obalový materiál 

pro balení křehkých věcí anebo jako podestýlku pro zvířata. 

Zuzana: „Obrázky jsou ale taky hezké, syn si je rád prohlíží. Když jsme 

v obchodě, tak jej synovi dám, aby se zabavil během nákupu v košíku. Listuje tím, a pak 

spolu vybíráme a učím ho slova. Maminky buď dávaj dětem rohlík, nebo ten leták. Na to 

je leták dobrej.“ 

Iva: „A taky to můžu ukázat holce. Když byla menší, tak jsem ji na tom učila 

mluvit jídlo, já jí to ukazovala na letácích a ona se na tom naučila rozpoznávat věci a 

mluvit – tohle je rohlík, maso, chleba. Na módních katalozích zase jsme se učili, že 

holka má krátký, dlouhý vlasy, legíny, tričko, takže i katalogy s oblečením se dívá na 

děti. Každou knihu se dítě rychle naučí a je to pořád stejný, tady se to mění a každý 

týden se tam objeví něco nového, nad čím to dítě musí přemýšlet.“ 

Petra Z.: „Když jsme se stěhovali, tak jsme do toho balili sklo a porcelán. To 

jsme je i sháněli, do toho se to balí líp, než do novin, je to pevnější, takže to líp 

chrání…něco si dám tamhle do skříňky a použiju na šlupky od zeleniny, když vařím a 

pak je v tom vyhodím.“ 
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Tereza: „Ostatní buď nechám na hromádce na přesazování kytek, nebo na 

loupání brambor.“ 

Petra: „… a když mě nic nezaujme, tak letí rovnou do koše, anebo ke králíkovi do 

klece. Tyhle pevný a lesklý jsou pro to dobrý, dávám je do klece na dno a na tom má 

seno, aby neležel na tom plastu.“ 

Publika oslovují také spotřebitelské soutěže. Mají chuť se pobavit při svých 

nákupních povinnostech. Na spotřebitelské soutěže reagují pozitivně a ze zvědavosti si 

je alespoň prostudují. 

Martina: „Nicméně mě zaujme reklama, že můžu vyhrát auto a začnu zjišťovat, 

co všechno pro to musím udělat, abych vyhrála. Soutěžím ráda, pokud mě to zrovna 

nenutí koupit třeba dvacet jogurtů. A pak se rozhodnu, zda podmínky soutěže, za to stojí 

nebo ne.“ 

8.5.4 Emoce 

Člověk je bytost emotivní, a proto nemohou chybět ani u čtení tiskovin 

obchodních řetězců. Pocity, které u tiskovin jejich publika zažívají, jsou široká. Jsou jak 

pozitivní, vztahující se k blízkým lidem nebo k sobě samým, tak negativní. Při 

listování se ozývá nadšení, ale také zlost a vztek.  

Iva: „Tohle může bejt dobrý, tohle taky jo, hmm, to jsou emoce. Jee, tohle bych 
si dala!“ 

Míla: „Hera, teď když mám napečený cukroví, tak ji zlevněj!“  

Petra Z.: „Pane bože, takovýho papíru zbytečnýho“!  

Milena: „Poslední dobou mě irituje Penny jeho nakupujte Hezky česky, na každý 

stránce „hezky česky“, a to mě teda obtěžuje, bylo toho moc, bylo to takový to 

masírování a taky to bylo klamavé. Zas to neodpovídalo skutečnosti. Hlavně klamavé a 

co to je za blbost „hezky česky“ co to vyjadřuje?! Vždyť je to blbost, a tamhle jako 

nakupujou hezky německy, nebo jak?!“ 

Tiskoviny vzbuzují chutě, pohled na jídlo vyvolává pocit hladu.  

Tereza: “Vidím, že maj něco zlevněnýho, ale já spíš koukám na ty obrázky a už 

mám na to chuť. Třeba tady ty buřtíky. Sice je normálně nejím, ale dostala jsem na ně 

právě chuť.“ 

Petra Z.: „Hlad. Já mám maximálně jedinou emoci, kterou to vyvolá a to je hlad. 

Když tím listuju nalačno, tak pak pocítím hlad.“ 

Martina: „No a tohle už ve mně vzbudí chuť na to sladký, že bych měla vstát jít si 

pro něco dobrýho, to je hrozný, to na mě fakt působí.“ 
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Listování těmito médii probouzí také estetické stránky osobnosti. Publika 

vnímají tiskoviny jako média, jako něco, co má možnost a moc ovlivňovat estetické 

vnímání veřejnosti a podle toho soudí jejich vzhled, jazyk a formu tiskovin. 

Bára: „Znechucení u některých letáků – z jejich formy, jejich podbízivosti. 

Kaufland je i na hnusným papíře a působí agresivně, samá červená. Lidl má sice velkej 

formát, ale má to hezky naaranžovaný, to má člověk fakt chuť si to jít koupit. Prostě 

vzhled je důležitej. Albert to má sice taky v pohodě, ale už malý, pro některý lidi hůř 

čitelný. Taky mě rozčilujou fotky těhle šťastnej lidí a velký nápisy, protože to zavání 

bulvárem. Tyhle ilustrační fotky mě fakt štvou. Je to jak bulvár, moc zvýrazňujou, samá 

červená barva, je to agresivní. Taky zvýrazňování slev mě irituje – „zlevněno, akční 

cena, levné“, no, to je opruz. Aby to nebylo tak agresivní, to bych uvítala. Uvítala bych 

uhlazenější formu. Milé pocity třeba u Ikea, že ho to potěší. Jsou tam sice taky lidi na 

fotkách, ale není to tak agresivní, že to těm lidem věří, že jsou v tom bytě, co je tam 

vyfocejen, fakt šťastný, není to umělý, nepřirozený. Šťastný rodince prostě věříš, že jsou 

šťastná rodinka, uměj prostě aranžovat. Je to vkusné.“ 

Milena: „A taky s ohledem na své profesní zaměření si všímám nevkusného 

zpracování těch letáků, je to chaotické, samá barvička. Ale zase kdyby to bylo po mě a 

v mé grafické podobě, tak by toho tam moc nebylo, takže by to asi nebyl ten správnej 

leták.“ 

 

potřeba rituály zábava emoce 

kontakt se světem běžnost/každodennost volný čas radost 

znalost/zkušenost ukotvení ve světě snění/přání těšení se 

experiment terapie inspirace vztek/zlost 

udržitelnost zvyky kreativita chutě 

rozpor vzpomínky soutěže estetično 

Tabulka č. 5 – Přehled proměnných a kódů 

 

8.6 Způsoby užití tiskovin publiky 

V tomto textu jsem se pokusila zmapovat hlavní aspekty užití tiskovin 

obchodních řetězců ze strany jejich příjemců a pokusila jsem se v nich najít akty 
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kreativní spotřeby. Čtenáři tiskovin nakládají s těmito médii velmi široce. Berou je jako 

automatickou součást svého života a na základě toho tiskoviny ovlivňují celou řadu 

jejich činností. Významně zasahují do jejich životů, neboť žijeme ve spotřební 

společnosti, v níž se kolem spotřeby točí takřka vše - jak je popsáno v kapitole 3.  

Užití tiskovin tak ovlivňuje potřeba nakupovat, která zahrnuje širší potřebu 

společenské sounáležitosti, příslušnosti k určité společenské skupině. Jelikož jsou 

tiskoviny součástí životů respondentek, vytvořily si kolem nich řadu rituálů, jež jim 

pomáhají se s nimi lépe sžít. Letáky s sebou ale nesou také zábavu, relax, jsou náplní 

volného času. A v neposlední řadě celou škálu emocí – radost, vztek, zlost, chutě nebo 

cit pro krásno.  

Vliv kreativní spotřeby na užití tiskovin je evidentní. Čtenářky s nimi nakládají 

v souladu s touto teorií – vyhledávají v nich české výrobky, aby podpořily místní 

ekonomiku, bio nebo fair trade, nelíbí se jim plýtvání papírem na letáky, a proto je 

alespoň recyklují. Užití tiskovin tak zahrnuje ucelený proces aktivit, který zasahuje do 

mnoha aspektů života jejich čtenářů. 

  



85 
 

 

 

Závěr 

V této práci zaměřené na užití zákaznických tiskovin obchodních řetězců mimo 

jiné z pohledu teorie kreativní spotřeby jsem se pokusila zmapovat způsoby, jakými 

čtenáři s těmito médií nakládají, jaké informace v nich vyhledávají a jak k nim 

přistupují. Na úvod předkládám stručný přehled současného českého retailového trhu, 

doplněný o hlavní komunikační nástroje obchodníků, kterými se snaží oslovit zákazníka 

s cílem přimět ho jít nakupovat právě do jejich obchodů. Nechybí představení 

vybraných obchodních řetězců a jejich zákaznických tiskovin, okolo nichž se odehrává 

výzkum, a obecný pohled na publika – čtenáře těchto tiskovin.  

Následně se věnuji zrodu spotřební společnosti a spotřebitele. Historii přibližuji 

na základě řady klasických ekonomických, filosofických, sociologických, historických a 

psychologických teorií. Z výčtu oborů je zřejmé, že spotřeba nenechává badatele 

lhostejnými a věnují ji svou pozornost. Jeden z nových pohledů na spotřebu přinášejí 

také kulturální studia, která si všímají stoupajícího trendu kreativní spotřeby.  

Lidé, kteří nakupují kreativně, věří, že svým uvědomělým nákupem zboží dokáží 

podnítit pozitivní změny ve společnosti. Jako příklad lze uvést bio výrobky, jejichž 

konzumenti jsou přesvědčeni, že tímto výběrem podpoří udržitelný rozvoj zemědělské 

výroby a že se k nim dostává čistý produkt přírody bez přidaných chemických látek, 

jako jsou pesticidy, herbicidy apod. V České republice se tímto fenoménem zatím 

mnoho odborníků nezaobíralo. Na workshopu věnovanému spotřebě (Workshop on 

Consumer/Popular Culture Theory and Research), který organizovala Palackého 

univerzita v Olomouci v prosinci 2012, se jeho účastníci z řad historiků, sociologů  

a filosofů shodli, že v postkomunistických zemích se doposud nevěnovalo spotřebě 

zdaleka tolik pozornosti jako na západě a že by bylo vhodné se jí více zabývat, neboť 

ovlivňuje mnoho aspektů lidského života v soudobé společnosti. Jako bychom byli 

doposud spotřebou spíše okouzleni, jako by nám dosud chyběla potřeba kritického 

náhledu na konzumenty a konzum a jeho dopad na celou společnost.  

Vedle akademiků si nového trendu jisté unavenosti ze spotřeby a hledání 

alternativních cest všimla společenská média. Například týdeník Týden přinesl 

třístránkovou sondu do života lidí, kteří jsou unaveni klasickým konzumem a hledají 

východiska ze současného světa orientovaného jen na spotřebu a profesní život.156 

                                                 
156 SMEJKALOVÁ, Radka. Nutně hledám. Zn.: Smysl. Týden: zpravodajský týdeník. Praha: 
Sebastian Pawlowski, Mediacop s. r. o, 2012, roč. 19, 51-52, s. 3.  
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Autorka článku zmiňuje spotřebu právě z pohledu teorie kreativní spotřeby, jak ji 

chápou kulturální studia. I tato diplomová práce se ve své výzkumné části pokusila 

přispět k prozkoumání této problematiky.  

Jako první jsem zpracovala kvantitativní výzkum, který zkoumal, jaké procento 

lidí si nepřeje vhazovat reklamní sdělení do své poštovní schránky. Výzkum proběhl na 

jednom z pražských sídlišť, kde lze s ohledem na ceny bytů předpokládat, že zde bydlí 

příslušníci střední a vyšší třídy. To je skupina obyvatel157, která nad spotřebou aktivně 

přemýšlí a v níž se nejčastěji objevují i stoupenci kreativní spotřeby. Prověřeno bylo na 

628 domovních poštovních schránek a 17 % jejich vlastníků si nepřálo dostávat 

reklamní sdělení. Následovala anketa mezi těmito vlastníky, která zjišťovala, proč si to 

nepřejí. Těchto 17 % obyvatel sídliště se ukázalo být skutečně aktivními spotřebiteli, 

kteří jednají v souladu s teorií kreativní spotřeby, neboť se nad konzumem zamýšlejí  

a reklamu si nepřejí z důvodů jako je ochrana životního prostředí, odpovědnost vůči 

přírodě nebo neochota plýtvat přírodními zdroji. Tito lidé jsou aktivními spotřebiteli, 

neboť nechtějí být ovlivňováni reklamou a informace o produktech si sami aktivně 

vyhledávají na internetu nebo zjišťují mezi přáteli a známými. 

Kvalitativní výzkum zaměřený na samotné užití tiskovin obchodních řetězců 

proběhl mezi 15 respondentkami. Jeho cílem bylo nalézt odpovědi na otázky, jak 

čtenářky tiskovin vnímají spotřebu, jakou roli v jejich nákupním rozhodování zaujímají 

tiskoviny obchodních řetězců, jak tato média vnímají, jaké informace v nich hledají  

a jak s nimi nakládají. 

Shromážděná data byla rozdělena do dvou tematických celků. Jedno téma se 

objevilo v souvislosti se spotřebou a spotřebním chováním čtenářek tiskovin a druhé 

kolem samotných tiskovin a způsobů, jak s nimi příjemci zacházejí, jak je vnímají, 

jakou roli hrají v jejich životech. Mezi spotřebou a užitím tiskovin se nachází jakási 

mezivrstva „aktů“, které jsou společné jak pro spotřební jednání, tak pro užití tiskovin. 

Společné tři prvky jsou personalizace, aktivní a pasivní přístup ke spotřebě  

a spotřebnímu chováním uživatelek tiskovin.  

Respondentky vybíraly zboží na základě zvyku a zkušenosti, hodně je v tomto 

případě ovlivňovala zejména zkušenost z domova, která se v rodině předává z generace 

na generaci. Dalšími vlastnostmi rozhodujícími pro nákup zboží je kvalita, značka, obal, 

cena, výrobce nebo země původu a šetrnost výrobku vůči životnímu prostředí. Poslední 

                                                 
157 Prokázáno na základě doposud provedených výzkumů v zahraničí, v ČR se zatím podobný 
výzkum nerealizoval. 
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jmenovaný aspekt odráží kreativní nákupní chování. Respondentky dávaly najevo, že 

volí výrobky, které pokud možno co nejméně zatěžují životní prostředí nebo v případě 

fair trade napomohou etickému přístupu k práci v rozvojových zemích. 

Užití tiskovin obchodních řetězců ze strany jejich publik probíhá ve čtyřech 

kategoriích. Potřeba, rituály, zábava a emoce zaštiťují veškeré aspekty nakládání 

s médii obchodních řetězců ze strany jejich čtenářek. Všechny tyto kategorie se 

navzájem doplňují a vytvářejí jeden celek, který tvoří nedílnou součást života 

respondentek. Užití tiskovin je propojeno se spotřebou a spotřeba zase ovlivňuje užití 

tiskovin. Jedno se neobejde bez druhého, proto je důležité vnímat užití tiskovin v širším 

kontextu celého procesu spotřeby. Ukázalo se, že čtenářky berou letáky jako 

automatickou součást svého života a díky tomu tiskoviny ovlivňují celou řadu jejich 

činností. Významným způsobem zasahují do jejich životů, protože v naší soudobé 

společnosti se skoro vše odehrává kolem nakupování.  

Výzkum užití tiskovin obchodních řetězců ukázal jen malý výsek pohledu na 

spotřebu očima českých spotřebitelů. S ohledem na fakt, že v současné společnosti není 

před spotřebou úniku a její dopady na život jednotlivců i celé společnosti jsou 

významné (často velmi frustrující, neboť spotřeba člověka dlouhodobě šťastným 

neučiní), věřím, že by si tento fenomén zasloužil více pozornosti ze strany vědecké 

obce. Snad tato práce alespoň trochu poodkryla další možnosti bádání na téma spotřeby 

včetně té kreativní. 
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Summary 

In this work I have focused on the use of the customer media of retail chains, not 

only as such, but also in the light of the creative consumption theory. The creative 

consumption theory presumes an active role of a consumer in the process of 

consumption. It believes that the consumer can consciously influence the development 

and behaviour of the society in general only by their consumer behaviour. I have tried to 

map the ways in which media users use the customer media, what kind of information 

they look for and how they find the customer media in general.  

At the beginning of the thesis I present the reader with a short overview of the 

current Czech retail market accompanied by an overview of main communication tools 

of the retailers, through which they try to induce the customers to do the shopping in 

their shops. There is also a brief presentation of selected retail chains and their customer 

media and the general segmentation of customers. I continue with the theory of 

consumer society and consumers. The history of consumption and consumers is showed 

on the basis of many classic economical, philosophical, sociological, historical and 

psychological theories.  

The first quantitative analysis study shows how many inhabitants of one Prague 

housing projects do not want to receive any advertising to their letter boxes. It was 

found out that 17 % of 628 letter boxes were labelled by strict demand of “NO 

advertising”. In a following survey I tried to understand the reasons for such behaviour. 

Surprisingly those inhabitants turned out to be very active consumers, who act in the 

compliance with the creative consumption theory. They think about the consumption 

and they do not want to receive advertising because of the environmental protection, 

responsibility to nature or wish not to waste the natural resources. These people are 

active consumers and therefore they do not want to be influenced by the advertising and 

prefer to find the information about products themselves - on the internet or from their 

friends. 

The main research focuses on the use of customer media also in the light of the 

creative consumption theory. On the basis of a qualitative analysis I try to find answers 

to questions which help me understand how readers of consumer media perceive 

consumption, which role customer media play in their consumer’s decisions, how they 

find media of retail chains, which sort of information they look for and if we can find in 

this behaviour any traits of creative consumption behaviour. I had interviewed 15 
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women since consumption is generally believed to be more of a women’s domain than 

men’s. 

 The data I intended to collect could be divided into two thematic groups. One 

theme was close to consumption and consumption behaviour of the audience, whereas 

the second one was close to the customer media and their use and their role in my target 

audience’s everyday lives. Between consumption in general and the use of customer 

media there is a space of „acts“, which are common for both consumption and the use of 

customer media. The three elements common to the both groups are personalisation, 

active and passive attitude to consumption and consumer behaviour of customer media 

users.  

The interviews showed that respondents choose their products on the basis of 

custom and experience. Respondents’ custom is mostly influenced by their families; 

they acquire them while growing up. Such customs are passed from generation to 

generation. 

Other attributes important for purchase are quality, brand, package, price, 

producer or country of origin and environmental - friendly aspects. The last mentioned 

aspects reflect the creative consumption behaviour. The respondents choose those 

products which are environment friendly or fair trade. 

The use of the customer media of retail chains happens in four categories. Need, 

customs, fun and emotions cover all aspects typical for use of the customer media by 

their audiences. All these categories complement each other and make one complex of 

activities, which form an integral part of the respondent’s lives. 

Use of customer media is connected with consumption and the consumption 

influences the use of customer media. One cannot be without another. That is why it is 

important to understand the use of the customer media in the broader context of the 

whole consumption process. The target audience considered the consumer media to be 

an integral part of their lives and that is why these media influence many of their 

undertakings.  

This research revealed only a small aspect of consumption from the perspective 

of the Czech consumers. Due to the fact that there is no way out from the consumption 

in the current consumer society and the effects of consumption on the lives of persons 

and on the whole society are significant, I belief that critical research on consumption 

should gain more attraction in the Czech Republic. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Koncentrace tržního podílu v maloobchodě – Top 10 (graf) 
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Příloha č. 2: Top 10 obchodníků za rok 2011 (tabulka) 
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Příloha č. 3: Teorie vzniku spotřební společnosti (tabulka) 

 

Teorie vzniku spotřební společnosti – Produktivistická versus anti-produktiovistická 

Teorie 
(autor) Historický rozm ěr Sociální skupina Století místo 

Produktionisté 
Standardizované a 

levné zboží 
 

Pracující třída 20. st. Anglie 

Anti -
produktionisté     

Konzumeristé 
(McKendrick) 

Komercionalizace 
Systémový status 

Vystavení 
 

Vyšší střední třída 18. st. Anglie 

Modernisté 
(Campbell) 

Kulturní spotřeba 
Imaginární hédonismus 

 
Střední třída ženy 18. a 19. st. Anglie 

Směnaři 
(De Vries) 

Organizace 
domácnosti 

Peněžní směna 
 

Venkovské rodiny 17. a 18. st. Holandsko 

 

 

Příloha č. 4: Počet schránek označených „ne reklamě“ (tabulka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vchod počet schránek NE reklamě % NE reklamě 
1 22 4 18% 
2 46 4 9% 
3 48 6 13% 
4 41 8 20% 
5 44 8 18% 
6 76 10 13% 
7 77 14 18% 
8 75 17 23% 
9 74 7 9% 
10 47 3 6% 
11 78 23 29% 

Celkem: 628 104 17% 
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Příloha č. 5: Profil respondentek (tabulka) 

  jméno věk vzdělání zaměstnání rodinný status děti příjem 
domácnosti 

1 Petra  31 SŠ 
provozní v rodinné 
pekárně 

svobodná, 
společná 
domácnost 

0 
30 tis. a 
více 

2 Martina 36 SŠ 
rodičovská 
dovolená - 
obchodník 

vdaná 2 
30 tis. a 
více 

3 Lenka V. 38 SŠ 
specialita 
marketingu 

svobodná, sama 0 
30 tis. a 
více 

4 Mája 38 SŠ HR manažer svobodná, sama 0 
30 tis. a 
více 

5 Bára 33 VŠ knihovnice svobodná, sama 0 10-20 tis. 

6 Petra Z. 34 VŠ analytik 
rozvedená, 
sama 

0 20-30 tis. 

7 Milena  54 VŠ učitelka 
rozvedená, 
sama 

2 dospělé 
děti 

20-30 tis. 

8 Lenka S. 27 VŠ 

rodičovská 
dovolená - kvalitář 
v potravinářském 
průmyslu 

vdaná 1 
30 tis. a 
více 

9 Zuzana 32 VŠ 

rodičovská 
dovolená - 
manažer 
komunikace 

vdaná 2 děti 
30 tis. a 
více 

10 Tereza 33 VŠ právník 
svobodná, 
společná 
domácnost 

0 
30 tis. a 
více 

11 Hanka 35 VŠ HR manažer 
svobodná, 
společná 
domácnost 

0 
30 tis. a 
více 

12 Iva  36 VŠ 

rodičovská 
dovolená - 
specialista v 
zemědělství 

vdaná 1 
30 tis. a 
více 

13 Radka 40 VŠ 
HR Business 
Partner 

rozvedená, 
sama 

1 dospělé 
30 tis. a 
více 

14 Lenka L. 48 VŠ 
učitelka a sociální 
pracovnice 

rozvedená, 
společná 
domácnost 

1 dospělé 
30 tis. a 
více 

15 Míla 54 vyučená invalidní důchodce 
rozvedená, 
společná 
domácnost 

3 dospělé 
děti 

30 tis. a 
více 

 

 

 

 

 

 



103 
 

 

 

 

Příloha č. 6: Kampaň na kreditní kartu American Express RED (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 7: Způsoby označení „ne reklamě“ (obrázek)  
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Příloha č. 8: Početnější výskyt profesionálních nálepek „ne reklamě“ (obrázek) 

 

 

 

Příloha č. 9: Ruční nápis „ne reklamě“ (obrázek) 
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Příloha č. 10: Schéma užití tiskovin obchodních řetězců (obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 11: Schéma užití tiskovin obchodních řetězců – výsek kolem tiskovin 

(obrázek) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

spotřeba 

personalizace 

aktivita pasivita 
tiskoviny 

 

potřeba 

 

rituály 

zábava 

emoce 

tiskoviny 
 

potřeba 

 

rituály 

zábava 

emoce 
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Příloha č. 12: Přehled proměnných a kódů (tabulka) 

potřeba rituály zábava emoce 

kontakt se světem běžnost/každodennost volný čas radost 

znalost/zkušenost ukotvení ve světě snění/přání těšení se 

experiment terapie inspirace vztek/zlost 

udržitelnost zvyky kreativita chutě 

rozpor vzpomínky soutěže estetično 

 

 

 

Příloha č. 13: Dotazník pro otevřený, polořízený rozhovor 

 

Dotazník pro polořízený otevřený rozhovor 

Před započetím každého interview jsem se respondentovi představila svým celým 

jménem a informovala jej o tom, že rozhovor je součástí výzkumu publika na téma užití 

tiskovin obchodních řetězců ze strany jejich čtenářů pro účely diplomové práce z oboru 

Mediálních studií. 

 

Respondent byl ubezpečen o naprosté anonymitě výzkumu – výsledky výzkumu i jeho 

dílčí části budou prezentovány vždy anonymně; a o účelu výzkumu, kdy výstupy budou 

použity výhradně za účelem sepsání diplomové práce na FSV UK.  

Vysvětlivky: Regular font – otázky, Italic font – pomůcka pro tazatele, nečíst nahlas 

 

Základní údaje 
Respondentka číslo …… (Jméno) 
Věk 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen)   
Zaměstnání  
Místo narození a aktuální bydliště  
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý)  
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více) 
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Vztah ke spotřebě 

Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to prosím 

rozvést? 

Co nakupuješ nejraději? 

Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo je 

pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 

Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 

Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 

• Ne - Proč se neomezuješ? 

 

Forma nabídky 

Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  

Co ti na tom vyhovuje? 

Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  

Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 

Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 

• V poštovní schránce v tištěné podobě 

• Na webových stránkách obchodu 

• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 

 

Vztah k nabídkám obchodních řetězců 

Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 

Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 

obchodních řetězců? 

Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní schránky? 

Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 

 

Motivace ke spotřebě 

Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
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Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací gely, 

protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, země 

původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio kvalita, 

kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 

Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 

Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 

který pravidelně nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, výrobce, 

značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 

výrobek koupit? 

 

Demonstrace – respondent dostane na výběr tři identické výrobky – bílý jogurt stejného 

složení tří různých výrobců, tří různých značek – jeden od renomované české značky 

Olma, vyrobený v ČR. Druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl - Pilos (tato 

značka byla vybrána proto, že jako jedna z mála privátních značek na sobě nenese navíc 

logo obchodníka a málokdo si ji spojí s obchodním řetězcem Lidl), který je vyráběn 

českým výrobcem Hollandia. A třetí jogurt je od renomované zahraničního výrobce Zott 

– značka je německá, nicméně konkrétní jogurt je vyroben v Polsku. 

 

Způsob užití tiskoviny 

Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 

Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 

Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  

Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 

Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? Nebo 

si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 

Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 

K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 

Co si nejraději přečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že čteš 

právě toto? 

Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 

Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
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Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila právě toto 

zboží? 

V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 

obchodu? Čím si myslíš, že to je? 

 

Fantazie, utopie 

Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení tiskovin 

obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 

 

Demonstrace užití vybrané tiskoviny 

Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 

v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 

myšlenky nahlas.  

 

Jiné užití 

Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  

Kde uchováváš leták? 

Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší dobu?) 

Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
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Příloha č. 14:  Přepisy rozhovorů 

 
Respondentka č. 1 – Lenka S. 
Věk:  27 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen) VŠ 
Zaměstnání: mateřská dovolená – kvalitář v potravinářském průmyslu 
Místo narození a aktuální bydliště: Praha, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): vdaná, jedna dcera (1 měsíc) 
Žije ve společné domácnosti  
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více) : 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 30. 11. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Nakupování je pro mě obstarávání zboží. Když jdu nakupovat, chci si domů přinést 
nějaké zboží. Ale není to tak, že když jdu nakupovat, přinesu domů jen těch pět věcí, co 
jsem měla na seznamu. Nakupování je jak nutnost, tak potěšení.  
 
Co nakupuješ nejraději? 
Věci pro malou a pak na sebe nějaké drobnosti a věci do domácnosti.  
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Když je potřeba jako třeba jídlo, ale jelikož nejsem tlačena finančně, tak nejdu jen po 
věcech, které chybí v domácnosti. Nakupování je i pro radost. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Nemohu říci, že bych se omezovala na to, co potřebuju. Ale zase ne, že když mám 
peníze, tak že si koupím, všechno, co vidím. To zase ne. Zvažuju poměr cena/výkon a 
myslím si, že jsem racionálně uvažující jedinec. Dám příklad, jdu do obchodu 
s oblečením a líbí se mi tam mikina. Ale protože už mám doma 10 mikin, tak si tuhle 
nekoupím, protože si myslím, že to už je zbytečný. Stejně bych jí už neunosila. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Co jsem na mateřský, tak docela sleduju letáky, co nám chodí do schránky. A jinak 
když jsem chodila do práce, tak jsem se letáky moc nezabývala, jen jsem je jako 
prolítla, ale moc mě to neovlivňovalo. To vůbec ne. Co jsem na mateřské, tak mám víc 
času, takže je víc čtu. A pak mi chodí emailem novinky od těch obchodníků, u kterých 
jsem zaregistrovaná. Tak se dozvídám novinky. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Že vím, co je právě v nabídce, že vidím, jestli někde není opravdu zajímavá sleva, atak. 
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Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
No, tak určitě Interspar, Déemko drogerie. Ty jsou tady v okolí, takže hlavně tyhle dvě. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Chodí mi do schránky a jsou to obchody z okolí. S malou se moc daleko nedostaneme, 
takže pro mě nemá smysl leták třeba z Globusu, kterej je bez auta nedostupnej. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 
V obchodě, v tištěné podobě 
V poštovní schránce v tištěné podobě 
Na webových stránkách obchodu 
Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 
http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
 
Chodí mi do schránky tištěný letáky a pak do emailu newslettery některých obchodů 
s oblečením. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Najdu v nich inspiraci. Třeba, co vařit. Kvůli cenám se do nich nedívám. Ani nemám 
přehled, kolik, co kde stojí. I když teď se dívám, kde mají plenky v akci. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Tak to si nevzpomenu. Pamatuju si, že už jako dítě jsme je měli doma. Tak nějak patřily 
do domácnosti. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Nijaký konkrétní, tak nějak neutrální. Ale mám pocit, že je jich čím dál víc. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
No, ani nevím. I když vlastně teď, co jsem na mateřský, tak nabídky více sleduju. Ale 
ne, že bych musela, ale že mám víc času. Před tím jsem letáky jen prolítla, teď si je v 
klidu prolistuju. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Důležitá je blízkost. S kočárkem se moc daleko nedostanu. Ale podobně jsem uvažovala 
i před narozením malé. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Kvalitu, to je moje profesionální deformace. 
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Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Zda je kvalitní a zda je za rozumné peníze. Poměr kvalita/cena. Ale u potravin 
převažuje ta kvalita, tam na cenu moc nekoukám, u spotřebního zboží už hraje roli i 
cena. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Ano, určitě je čtu, hlavně u potravin. To je ta moje profesní deformace.  
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak podle ceny se rozhodovat určitě nebudu. Ten rozdíl maximálně v korunách pro mě 
není rozhodující. (pozorně prohlíží složení všech tří výrobků). Koupila bych tento Pilos, 
podle mě má je nejlepší a také píšou, že obsahuje probiotické kultury (pozn. ostatní 
jogurty ale také). Z mého profesního hlediska je to nejlepší jogurt z těchto tří. 
 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Jak jsem už řekla, tu inspiraci, co bychom mohli doma uvařit. A potom ty plenky, to je 
teď takové aktuální. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
No, je náročné každý den vymýšlet, co uvařit, takže se hodí jakákoliv inspirace a z toho 
letáku si je člověk hezky vytipuje, je to vše na jednom místě. Pleny, to je docela drahá 
položka, při spotřebě, kterou to dítě má, takže tam už se sledovat slevy vyplatí.  
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí? 
Žádné mě nenapadají. Nikdy jsem nad tím ani nepřemýšlela. 
  
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Taky nevím, nějak jsem nad tím opravdu nikdy nepřemýšlela. 
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Katalog Ikea mám ráda. Ráda v něm listuju a dívám se, jak jsou v něm zařízené pokoje 
a hledám v nich inspiraci pro náš byt a čas od času také na základě podnětu z katalogu 
něco změním u nás doma. Ale protože se teď budeme stěhovat, tak si v něm listuju 
pravidelně. A vždycky, když jedeme do Ikea nakupovat, přivezeme si spoustu věcí, pro 
které jsme původně nejeli. Jako například tyhle hrnečky. 
  
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Jak mají zařízené interiéry, jak co lze sladit k sobě. 
 
 



113 
 

 

 

K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Jak si zařídit hezčí bydlení a teď, jak se budeme stěhovat, tak to je zase aktuální, tak to 
si už představuju, jak tam co vybavím, jak to bude vypadat, co bych mohla ještě přidat a 
vůbec, prostě mě inspiruje k tomu, abych si to doma udělala hezký a útulný. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Moc času mu nevěnuju. Ale když mi přijde, tak si ho prolistuju a přečtu si takový ty 
články o zdraví, životním stylu, ale po každý se při tom zamýšlím, do jaký míry to je 
seriózní a jak moc to je propagace nějakých výrobků. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
To se těžko odhaduje, ale myslím, že by to mohly být klidně dvě hodiny týdně. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Tak to vím přesně. Tento týden to bylo určitě.  
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? 
Tak to vím taky – plenky pro malou. Byly v akci. Ale zároveň jsme koupily další věci. 
A nešly jsme tam jen kvůli těm plenkám, potřebovali jsme koupit i jídlo. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Proč? 
Ani moc ne. To není rozhodující. Nakupovat chodím tam, kam to mám nejblíž. I když 
nemám ráda Kaufland. Nevyhovuje mi tam styl prodeje. Mám z toho vždycky pocit, že 
je tam nějak stísněná atmosféra.  
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity?  
No, asi ani moc ne. I když někdy možná radost, když listuju třeba tím katalogem Ikea a 
představuju si, jak bude vypadat náš byt, až si do něj pořídím toto nebo ono. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Tak vajíčka mě nijak neoslovují. Ale počkej, tady jsou Mikulášové, to mi připomíná, že 
se zase blíží a to my máme takovou rodinnou tradici, že se sejdeme a dáme si něco 
takového malého jako dárek. No, vidíš, vlastně se dle letáku orientuju, jaké období 
svátku přichází. A že je třeba se začít teď na Vánoce připravovat. A tady mají v akci 
vepřové řízky, tak to mě hned napadlo, že bych je mohla doma uvařit, že je má manžel 
rád. Ale jestli jsou za tu cenu levnější, než jinde, to nemám ponětí a ani mě to nezajímá. 
Vlastně v těch letácích víc sleduju tu drogerii. To už jsou dražší položky a tak tam i více 
sleduju tu cenu. Tenhle Persil je levný. Ten bych mohla koupit.  
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Přesunu jej do předsíně, do speciální krabice na tříděný odpad. 
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Kde jej uchováváš? 
Mám jej v té krabici na tříděný odpad a už se k němu nikdy nevracím. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Leták si hned po přinesení ze schránky projdu a pak jej vyhodím do krabice. Jen 
v případě, že mě něco hodně zaujme, tak si ho nechám venku, abych nezapomněla, pro 
co jsem chtěla do obchodu jít. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Proč? 
Do tříděného odpadu, venku do popelnic k recyklaci. Recyklovat je přece správné. 
 
 
Respondentka č. 2 - Míla 
Věk 54 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen) vyučen 
Zaměstnání: invalidní důchodce 
Místo narození a aktuální bydliště: Praha, Brezany nad Ohří 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý) – svobodná, tři dospělé dcery žijící již 
samostatně 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama – společná domácnost 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více)- 20-30 tis. Kč 
Datum realizace rozhovoru: 4. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Utrácení peněz. Nakupování, jak čeho, potravin, drogerie je nutnost. No a jinak si 
člověk udělá i radost, když si koupí něco hezkýho na sebe, nebo kočkám. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Nejraději nakupuju pro druhý? Oblečení, nebo různý takový věci do domácnosti, třem 
dcerám máš furt, co nakupovat. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Někdy, protože musím, někdy protože mě to baví. Nesmí to bejt obchody, kde je víc 
lidí, to já nesnáším. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 
Ano - Proč se omezuješ? 
Ne - Proč se neomezuješ?  
V podstatě se moc neomezuju. Protože prostě, když něco chci, tak to chci, to je 
jednoduchý. 
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Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Letáky samozřejmě. No, občas, když se něco najde na internetu, když na mě vyskočí 
reklama. Reklama v TV mě neovlivňuje.  
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Protože si je doma v klidu prohlídnu. Rozmyslím, popřemýšlím, a teprve potom se 
rozhodnu, kam pojedeme nakupovat. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Takko, tam chodím s holkama. Penny, Kaufland, Interspar, Ten Interspar je na tom tady 
v okolí asi nejlíp a taky s kvalitou produktů.  
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Když si mi dostanou do ruky i jiný, než ty, co mi choděj do schránky, tak si ho alespoň 
prohlídnu. De facto se ráda podívám na jakýkoliv leták. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Letáky a internet. Ty hlavně. Víc ne. Takový ty speciální web, to ne. A v obchodě, tam 
si vezmu ty, co mi nechodí domů. Tak ten si vezmu a prostuduju, abych věděla, co tam 
maj. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Abych věděla, kam mám jít nakupovat. Abych věděla, ne co je kde levnýho, ale nabídku 
řetězců. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Obávám se, že to ne. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
No, tak určitě to bylo dobrý, protože jsem nemusela obcházet obchody a zjišťovat, co 
kde maj. Jak jsou na tom cenově a zase ti výrobci. I když v dnešní době je to asi těžký, 
protože například majolka z Poličky, o který jsem si myslela, že je dobrá, tak tuhle byl 
test a ukázalo se, že z vajec, jo, tam není ani ťuk. Takže a ani výrobky, co jsou označený 
klasa, že neodpovídají kvalitě. Takže, když se nad tím zamyslím, takže ty výrobci 
nejsou zase takovou zárukou kvality. Ale určitě nekupuju polský výrobky. Jo, to jako 
ne. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Teď to asi víc sleduju, protože jsem doma, v klidu mi to přijde, tak to všechno projdu, 
aby mi nic neuniklo. A to abych byla furt v obraze. Nemám tu teď například drogerii. 
Déemko, ale taky koukám, co tam maj novýho. 
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Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
No, je pravda, že zkouším teď malý pekárny. Protože si myslím. Že malý pekárny jsou 
na tom s pečivem líp, než velký řetězce. Jinak chodím do Sparu, protože ten je jinak 
nabídky ovoce, zeleniny, masa, ty jsou na tom dobře. Oproti například Kauflandu, ty se 
mi nelíbí, tím sortimentem, maj to nějaký jiný. Ve Sparu maj široký uličky. 
V Kauflandu jsou úzký, někdo si stoupne v uličce a celou ji zatarasí a ty to musím celé 
objet, to se ve Sparu nestane, tam to maj fakt široký. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
U textilu půjdu raději do normálního krámu, než třeba k Vietnamci, tam je ta kvalita 
horší, takže určitě kvalita. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Určitě ten výrobce, toho upřednostňuju, a pak asi obal. Ten obal, když je hezký a 
zaujme mě, tak podle toho asi taky. I když se to pak někdy nemusí vyplatit. No, jo ale 
třeba teď měl Spar mrkev z Německa, tak to mě dokáže naštvat, to radši zajdu do 
malýho obchodu, co to vykupuje tady z okolí a bude mít českou mrkev. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Ano, poslední dobou, jak se o tom mluví, co všude, kde, tak to pečlivě studujeme, teď 
tedy jo. Zajímá mě, co to obsahuje, jo, složení. A samozřejmě datum spotřeby, že ano. 
Tak hlavně u mléčných. 
  
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Cena mě nezajímá. Stejně bych vzala tu Olmu. Protože tu znám a je to náš výrobce. No 
a možná bych se potom podívala na cenu. Ale úplně těm levnejm bych taky nevěřila. 
Od Olmy kupuju věci, znám ji a je česká. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Tak hlavně koukám, co se týče oblečení, co se nosí. A jinak, abych věděla, co mají 
v nabídce. Nejde tam ani tak o ceny. Když se kouknu a tady maj něco za 2,50 a tady za 
2,80, tak to nepojedu tam, kde je to levnější, to ne. Samozřejmě, když tam půjde o větší 
peníze. Například pro kočky kupujeme Whiskas a ten stojí normálně 120-130 Kč a teď 
ho měli v globusu za 68 Kč, tak samozřejmě, že to je to samý, tak v tomhle případě to 
hraje roli a pro tohle zboží bych tam jela. Když to shrnu, pokud najdu věci od výrobce, 
kterýho kupuju, a bude to o hodně levnější, než ve Sparu, kam chodím, tak pro to 
pojedu jinam.  
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Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Netýká se to až tak ceny, pokud tam není markantní rozdíl, spíš jaká je kde nabídka 
zboží. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Asi nic. Nad tím jsem nepřemýšlela. Asi žádné, žádné mě nenapadají. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Co mi vadí? Když napíšou, že v nabídce bude 15 ks zboží a víc nic. A kdo ví, jestli se 
vůbec dostanou do prodeje, to si podle mě rozeberou zaměstnanci. To je jen na to, aby 
nalákali do obchodu hodně lidí, kteří si pak koupí něco jiného. vlastně podvod, proč 
tohle dávaj do letáku? 
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Ráda si ho prohlížím, abych věděla, co maj novýho. Máš ho, jo? Ježíš, ten jsem ještě 
neviděla, ukaž. Ikea se mi hrozně líbí, i když i to je zavádějící, v zahraničí to je spíše 
podřadný podnik. Zase jsou věci, který si tam jezdím kupovat už x let, protože mi to 
vyhovuje a maj to za dobrou cenu. Každej rok se na novej katalog moc těším. Oni maj i 
různý speciály a ty si beru tam, v obchodě. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
No, jestli je tam něco, co zrovna potřebuju. Anebo, zda se vrátilo do prodeje něco, co 
tam nějakou dobu nebylo. Podívej, tady ty koberečky, ty miluju, stály 29 Kč kus a mám 
je tu všude, daj se vyprat, jsou pěkný, a když je náhodou zničej kočky, není jich škoda. 
Tak to už nemaj. Nebo doma byly lampičky na zeď se sklápěcím stínítkem, za 150 Kč 
takový kovový a ty už neprodávaj a tak sleduju, jestli se to nevrátí, abych si to mohla 
zase koupit. Ceny taky sleduju, to určitě taky a pak to srovnávám na internetu s jinýma 
obchodama. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Když se mi něco líbilo, byla jsem ochotna kvůli tomu přestavit byt, vyhodit staré a třeba 
i kvůli polštářům přetapetovat pokoj, aby to ladilo. Chtěla bych si sem pořídit takovou 
rustikální kuchyň, jako maj v Anglii, tu si moc přeju a až to tu přestavíme, tak si ji 
pořídím, jen ještě nevím, jaký úchytky.  
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Nabídky, abych věděla, co je novýho v sortimentu. Tak taky třeba, jak na opary, to si 
přečtu, co se mě týká, to si přečtu. Jestli nabízí nějaký přírodní tipy, ale byla bych 
opatrná, aby tam jen nevnucovali vlastní produkty. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Nevím, tak půl hodiny. I když všechny, to asi ne, tak asi tak hodinu. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Jo, v sobotu? 
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Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
V letáku měli v akci sušák na prádlo a to tak, že jsem ho strašně dlouho moc chtěla, ale 
byl dost drahej, ale teď byl za polovinu, tak jsem si udělala radost a koupila ho. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
To bych neřekla, pokud je to obchod, kam chodím pravidelně, tak jo, ale to těžko 
posoudit. Ale jinam jezdím jen, když tam maj zajímavou nabídku v letáku. A když pro 
to jedu, kam normálně nejezdím, tak tam ale obvykle koupím jen to, co je zlevněno a 
moc dalšího nepřihazuju. To pak pořídím tam, kde jsem zvyklá. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
No, samozřejmě, ale tohle třeba ceny mě dokážou naštvat, to, co ještě před chvílí stálo 8 
Kč, dnes stojí 50 Kč. Takže neustálý růst cen negativně. Ale i pozitivní emoce. To mám 
radost, když objevím výrobek, který mám ráda a kterej třeba nebyl v nabídce a teď je 
zpátky, tak to mám radost. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Leták, jako veškeré tiskoviny, já prohlížím pozadu. I moje holky to maj po mě. Když to 
vezmu odpředu, tak jsem z toho nervní. Pečivo to ne, tam ho nekupuju. To kupuju 
v malý pekárně, tam ho maj lepší. No, hele, třeba sportovní podprsenka, to ti je 
zajímavá věc. Překvapuje mě, že ji maj tady, a že je v akci. Na to se kouknu, tu si asi 
koupím. Do kuchyně, ano, to se vždycky dívám, jestli tu není něco, co by mi chybělo. 
Konkrétně potřebuju nějaké nádobí do mikrovlnky, na, ale to tu nemaj. Já jsem si taky 
začala kupovat ty gelový prášky, protože mě štvalo, že mi vždycky zůstal nějakej 
nevypláchnutej prášek v zásobníku. No, nic moc tentokrát. Papriky a rajčata, ty určitě. 
A tuhle smetanu od Kunína, tu kupuju. Tu koupím na Vánoce. Hera, teď kdy mám 
napečený cukroví, tak ji zlevněj. No, tak tak. Občas koupím textil, ale jen když mám 
značkovej, ne ten jejich „made in China“. A sunar maj, tak ten už naštěstí nepotřebuju, 
ale to je cena. To si vzpomínám, že za holek stál 10 Kč, za Káči už 21 Kč. No, to byl 
skok,a ještě to bylo na lístečky takový jako na příděl. Jo a ještě mě zajímá otevírací 
doba. Hlavně, když jsou svátky, abych věděla, jak tam jsou a stihli jsme včas nakoupit. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Spálím ho.  
 
Kde uchováváš leták? 
Normálně je mám vedle vedle křesla a pak ho dám do uhláku a pak se spálí. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Dokud platí. 
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Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Protože mám možnost je spálit. Ale v létě je vozím do Prahy do tříděného odpadu. Ale 
podívej, kolik těch letáků nosím, to je zbytečného papíru, to je takový plýtvání. 
 
 
Respondentka č. 3 – Petra  
Věk: 31 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen) SŠ 
Zaměstnání – provozní v domácí pekárně 
Místo narození a aktuální bydliště – Praha, Jesenice u Prahy 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý) - svobodná 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama – společná domácnost 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více)- 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 5. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Zábavu. Já se u toho bavím a samozřejmě je to taky potřeba.  
 
Co nakupuješ nejraději? 
Nejradši asi věci do domácnosti, na bydlení a tak, protože si zařizuju byt a tak, a 
oblečení, samozřejmě asi jako každá ženská a jídlo moc ne, jídlo to je jen nutný zlo. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Abychom měli doma všechno, co je potřeba a protože se bavím. Je to určitě forma 
relaxu. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Ne, to ne. Koupím si vše. Protože si přece musím dělat radost, ne? 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Tak reklama v televizi, protože tu vidím, pak tištěný letáky, ty mi choděj, pak na 
internetu reklama. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Že se podívám, jaké jsou nabídky. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Protože mám ráda bydlení, tak určitě Ikeu a takový jako Jysk, Kika. No, to je asi nejvíc. 
Ale v podstatě se podívám na všechno. 
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Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Pracuji s těmi, který se mi dostanou do ruky. Ty projdu všechny. Na obchodě si už ale 
leták neberu, to mi už přijde zbytečný. Využívám to, co mi přijde domů a když to někde 
vidím venku, tak to si maximálně prolistuju, ale už si to neberu. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
 
Tištěné, TV reklama, internet, katalog Ikea. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Zajímaj mě novinky, co se novýho dělá, co je novýho k jídlu a samozřejmě ceny. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
No, tak to asi ne, nevzpomínám si. Prostě to jeden čas začlo chodit do schránky, ale už 
je to asi hodně dávno, už si to nevybavuju. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Tak někdy je toho až moc, tak někdy to až překáží, ale jinak je to příjemný, když toho 
není moc. Protože si k tomu můžu v klidu sednout a prohlídnout si, co je kde novýho, 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Tak jako mladší mě to moc nezajímalo. Nepamatuju si, že by mě zajímalo, co je novýho 
v Bille, to mě asi moc nezajímalo, teď si to jako víc prohlížím. Ale teď, když se sama 
starám o domácnost, tak už je to aktuální. Dřív jsem neřešila, kde mají jaký a levnější 
třeba prášek na praní. Teď už se musím postarat sama. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Já myslím, že je střídám. Nemám žádnej konkrétní obchod, kam bych chodila 
nakupovat, kterej by byl oblíbenej. Nakupuju podle toho, kde jsem, kde je jakej obchod. 
Když potřebuju udělat velkej nákup v hypermarketu, tak je mi upřímně jedno, jestli to je 
Tesco, Kaufland, Albert nebo Billa. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Já si většinou kupuju, to co znám, co mám osvědčený, nemám ráda novinky. Kupuju to, 
na co jsem zvyklá. Kupuju český výrobky, ne cizí. Protože víc věřím českejm. Víc mi 
chutnaj, nemám ráda dovážený, mám jíst to, co máme doma, dovoz mi přijde zbytečný. 
Nepotřebuju mít německej jogurt, když máme stejně dobrej českej. Zbytečně to zatěžuje 
dopravu a životní prostředí, a když to není nutný, tak to nekoupím. 
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Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
No, tak říkám, kupuju to osvědčený. Cena ani moc nerozhoduje, to ne. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

No, já moc nekupuju věci, co neznám, ale ne. Nečtu. Na to nemám čas. 
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak si vezmu tenhle, protože je český. Olmu znám jako českou značku. Zott je 
zahraniční a tenhle neznám, ten by taky mohl bejt z Polska. Takže bych si vybrala 
Olmu, té důvěřuju. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Tak já si to prohlídnu úplně odpředu dozadu a podívám se, co nabízej za zboží. Tak jako 
celkově, jaké maj zboží. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Abych věděla, jaký maj zboží. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí? A jaké? 
Hmm, nechybí mi žádný, myslím, že tam je všechno, co potřebuju.  
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují?  
Ne, myslím, že to maj tak všichni podobný, co je potřeba, to tam je.  
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Tak ten si hýčkám doma. Samozřejmě, jakmile je novej, tak ho musím mít. Když je 
novej, tak si ho hned v klidu prohlídnu. A pak během toho roku se k němu několikrát 
vracím a hledám v něm inspiraci. Chodí mi do schránky a vždycky se na něj těším. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Tím, že zařizuju bydlení, tak tam hledám konkrétní věci, které momentálně potřebuju, 
abych si je pak zajela prohlídnout, jak to vypadá ve skutečnosti a případně si to koupila. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
K tomu, abych měla hezký bydlení. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Prolistuju ho, když mě občas zaujme nějakej článek, tak si ho přečtu, ale aktivně ho 
nevyhledávám, jen když mi přijde do schránky. Snad možná recepty, na ty se podívám 
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vždycky, to mě může inspirovat, co uvařit doma. Anebo, když tam je zajímavej 
rozhovor se zajímavým člověkem.  
  
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Tak asi půl hodiny. Víc ne, na to není čas. V dnešní době není čas, musím to projít 
rychle. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Já nenakupuju podle letáku. Já si to jako prohlídnu, ale nejedu konkrétně pro něco 
z letáku. To opravdu výjimečně. Já se spíš jen podívám. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Minulý týden. Měli výhodně v akci velký balení pracího prostředku. Takže výhodná 
cena. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Jo, když se to osvědčí, tak se vracím pro ten konkrétní výrobek.  
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
No myslím, že ne, že bych měla radost, to asi ne. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Jéé, hračky, tak to jsou emoce, protože vánoce mám ráda. A už se zase blíží. Tak já si to 
takhle prohlídnu. Určitě bych si koupila čokoládu z první stránky, protože tu mám ráda. 
Taky bych se vůbec nezdržela, protože pečivo mám v práci, uzeniny nejím, to mě 
nezajímá. Tady takhle juknu, tady taky není nic, co bych chtěla, to projedu rychle, Tady 
bych se podívala, tady je sladký, tak to se podívám, co mají v nabídce, ale nejela bych 
kvůli tomu do toho obchodu. V životě by mě nenapadlo jet kvůli zboží z letáku do 
obchodu pro to. Za tuhle cenu bych tam nejela. Kvůli tomu, že to někde maj o dvě 
koruny dražší se mi nevyplatí někam jet. To vůbec, já jsem spíš zvědavá, co kde maj, 
ale nejela bych tam. To už by muselo bejt, abych pro něco jela jen, že to je zlevněný 
v letáku. Tady bych si koupila sušenky. Drogerii se podívám, ta mě zajímá, protože 
mám doma zvířata, tady maj kapsičky. A to by bylo všechno. Já projíždím hodně rychle. 
Ikeu si prohlížím celou, ale odzadu je prohlížím. Děti nemám, takže to mě nezajímá, a 
tady maj novinku, to jsem ráda, když objevím něco nového. Za ta léta už člověk Ikeu 
zná, tak už ví, co tam maj za věci. Tohle mě nebaví. Koukám na ty praktický věci, teď 
na koupelny, protože ji zařizujeme, takže si představuju, jak by vypadala ta moje 
koupelna, kdyby v ní bylo tohle. Jestli by se mi to tam hodilo, takže to se určite nechám 
inspirovat. Já vůbec nesleduju ceny, ani tady u tý Ikea, to mě opravdu nezajímá. 
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Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Vyhodím do koše. Neekologicky vyhodím do koše. My netřídíme odpad, takže to jde do 
koše. Unás to nejde moc realizovat, protože bydlím na vesnici, kde nemáme popelnice 
na tříděný odpad, tady je firemní, ta je taky jedna pro všechno. Ale kdybych měla 
možnost třídit, tak bych asi třídila. Teď nemám příležitost. 
 
Kde uchováváš leták? 
Když mě něco zaujme, položím ho v obýváku na stůl, a když mě nic nezaujme, tak letí 
rovnou do koše, anebo ke králíkovi do klece. Tyhle pevný a lesklý jsou pro to dobrý, 
dávám je do klece na dno a na tom má seno, aby neležel na tom plastu. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Dva, tři dny, dýl určitě ne, překážel by mi, nemám ráda nepořádek. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do koše, jak jsem už řekla. 
 
 
Respondentka č. 4 – Petra Z. 
Věk: 34 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen) VŠ 
Zaměstnání analytik 
Místo narození a aktuální bydliště Litoměřice, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý) - svobodný 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama - sama 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více) 20-30 tis. 
Datum realizace rozhovoru: 5. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Když to nejsou potraviny, tak zábavu. A když to jsou potraviny, tak nutnost. Dokážu se 
tím odreagovat, a když to je oblečení, obuv atd. tak mě to prostě baví. Být v tom 
obchodě, nabrat si ty hromady oblečení, jít do tý kabinky, zkoušet si jeho různý 
kombinace a přemýšlet, co vůbec mám doma, co zkombinuju, jo, jako baví mě to. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Oblečení, obuv, doplňky, obecně něco na sebe, modu, kabelky atak. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Potraviny, protože musím, oblečení nebo tady to, určitě ne z nutnosti, protože to bych 
nemusela nakupovat hodně dlouho, ale že chci držet nějaký trendy, baví mě to, líbí se 
mi hezký věci, tak v okamžiku, kdy na to mám ušetřeno, tak si tím jdu udělat radost. 
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Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Moje spotřeba se podvědomě odvíjí od toho, na co mám peníze. Velmi dobře vím, na co 
mám peníze, takže to, na co nemám peníze, mě ani nenapadne uvažovat o tom, že bych 
to koupila. Nikdy se mi nestalo, že bych jako přemýšlela, pane bože, kde na to vezmu. 
Vím, jaký mám limity a od toho se odvíjí moje spotřeba. V oblasti módy jsou omezením 
i finance, ale ne u potravin. Nekupuju nejlevnější produkty, tam je to řízený jinak. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Hodně mi vyhovuje nabídka po internetu, protože tam si dokážu vyselektovat nabídky, 
které mě zajímají. Ty, které mě nezajímají, automaticky dávám do spamu a už mě nikdy 
neobtěžujou. Jinak z tištěných mi vyhovují klasické letáky, když mi přijdou do 
schránky. Ale asi proto, že trávím hodně času u počítače a u mailu, tak ten mail mi 
přijde nejvýhodnější. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Když mám nabídku v elektronické podobě, tak tam je možná výhoda v tom, že to mají 
provázaně na internetový prodej, takže na základě nabídky v mailu, mohu rovnou 
kliknout na produkt, prohlédnout si jej detailně a případně rovnou objednat. Vyhovuje 
mi taková ta interaktivita. Nechodí mi tak potraviny. Ale to mi vyhovuje třeba u bati, 
bon prix, vybraný slevový servery. U potravin mi vyhovuje ten leták, protože mi choděj 
jen prodejny, co mám v okolí. Velmi málo se jím sice nechám ovlivnit, ale občas, když 
mě něco zaujme, tak si to zkusím zapamatovat a třeba pro to i zajet. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Dřív jsem využívala hodně Globus, ted je to Kaufland, Albert a Lidl, ten mi sice 
nechodí do schránky, ale to zajdu do obchodu na Budějovické a tam si ho vezmu. A 
občas prolistuju Déemko. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Jsou to obchody, které navštěvuju. Když přijde do schránky leták obchodu, kterej mě 
nezajímá, tak máme u schránek takovou bednu a rovnou je vyhazuju do sběru, takhle 
třeba odhazuju rovnou elektroobchody, ted nic nepotřebuju, tak proč bych to nosila 
domů. Prostě pouze to, co si myslím, že bych dokázala využít. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
E-mailem, do schránky. Já ale aktivně nevyhledávám, oni aktivně vyhledávají mě. 
Výjimka je Lidl, protože tam si chodím denně ráno koupit snídani. Především si ten 
leták beru kvůli ovoci a zelenině. 
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Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Řekla bych, že v poslední době jen ovoce a zelenina. Asi mě nic jiného nezajímá. Beru 
to jako leták, kterej velice rychle projedu a velmi zběžně projedu, jestli tam náhodou 
není nějaký zboží, který bych potřebovala, ale opravdu nejsem ten typ, kterej by 
procházel všechny letáky, vypisoval z toho a dělaj nějaký srovnání. Ani na internetu 
nevyužívám nabídky serveru, který srovnávaj nabídky a ceny, protože mě potom 
připadá, že i kdybych to udělala zjistila, kde to je nejlevnější, a pak tam jela, tak projedu 
víc na naftě, než ušetřím za ten nákup. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Asi na úplně první setkání ani si nevzpomenu, teoreticky to mohlo bejt ňáký leták 
Makra. Buď to to bylo Makro, protože tatínek byl podnikatel a měj kartu a Makro 
začalo mezi prvníma posílat letáky, nebo to byl leták Penny, to byl jeden z prvních 
supermarketů v Litoměřicích. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Začala jsem přemýšlet o tom, dejte někdo bednu pod ty schránky, ať to mám kam házet. 
Pane bože, takovýho papíru zbytečnýho. Když mi chodí obchody v okolí, tak to bezu 
jako formu reklamy. Co mi ale fakt přijde zbytečný, to jsou reklamní letáky na 
elektroniku – různý to Oukeje, elektrowordy, datarty a tak dále. Pokud to člověk 
potřebuje, tak to přece nebudu hledat v letáku. První, co chci vědět o elektronice, jaký 
jsou nějaký technický parametry a na to je ten leták málo, tak se nic nevejde. Já jdu na 
internet, tam si najdu ty informace, pak to projedu srovnávacíma serverama a nakonec 
možná stejně skončím v tom datartu, to se asi nestane, když už udělám to srovnání, tak 
mi tak vypadnou asi internetový obchody, ale tyhle letáky považuju za nejzbytečnější 
z letáků vůbec. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Asi ne, pořád stejný. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Podle toho, který mám blízko svého bydliště. Nic jiného mě nezajímá. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Třeba skladnost zboží, když bychom mluvili o pracích prostředcích. U drogerie tam jdu 
zvykově. Byla jsem zvyklá kupovat Palmex, tak ho kupuju dál, i kdyby se cokoliv dělo. 
Prostě bývalý manžel kupoval Palmex, když jsem se k němu nastěhovala, tak tam byl 
Palmex, tak už jsem u něj zůstala. Když si na něco zvyknu, tak jsem strašně nešťastná, 
když ten výrobek se změní, nebo pak už není. Jsem velmi konzervativní. Pokud je 
v letáku v akci nějakej výrobek, kterej já používám, tak mě tam možná dostanou. Určitě 
zvyk, ten u mě hraje velkou roli. U potravin rozhoduje kvalita. Výrobek musí být 
alespoň některý parametry, který já považuju za zdravý, a samozřejmě u ovoce, 
zeleniny koukám na čerstvost – to je ale taky kvalita. Samozřejmě pak koukám i na 
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cenu. Chci jogurt, dojdu k regálu s jogurty, vyloučím značky, o kterých nemám dobré 
mínění, viz. Danone a já nevím ňáký takový, který nepovažuju za jogurt. Vyhledám 
značky, na které jsem zvyklá, když tam jsou, tak potom vybírám podle ceny. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Kvalita, jeho složení, značka. Až potom cena, jak jsem právě popsala. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Snažím se. U potravin obsah, tuku, cukru, energetickou hodnotu, u uzenin podíl masa.  
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Kdybych je viděla takhle v obchodě. Jak je to cenově? Asi bych se rozhodovala mezi 
těma dvěma, asi tu Olmu, jsem na ni zvyklá, chutná mi, vím, že Olma dělá dobrý 
výrobky, tady by mě ovlivnila značka. Znám jí, vím, že je dobrý. Když by tam nebyla ta 
Olma, tak bych vzala Pilos, protože mi nechutnaj výrobky Zott. S touhle značkou mám 
spojený, že mi nešmakuje. Přijde mi to škrobový, mám ráda jogurty dělaný klasickou 
podobou, takový nakyslý jako ta Olma. Chuť, na který jsme tu zvyklí a to zrovna ten 
Zott mi nepřijde. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Prolistuju ho, stránky se spotřebním zbožím vynechávám. Pak očima hledám zboží, 
které normálně kupuju. Dívám se na jeho cenu. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Z důvodu ceny. Zda to zboží náhodou není v akci. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí? A jaké? 
Asi ne, podle mě tam je důležitý vidět název výrobky a cenu, a pokud chci doplňující 
informace, tak si je najdu, ať už v obchodě, nebo jinde. Kdyby toho tam bylo víc, tak už 
to není leták, ale katalog. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují?  
Asi ne, protože je přeskakuji. 
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Přijde mi takovej nepraktickej. Já Ikeu raději na Internetu. Já tam vlezu rovnou do tý 
sekce, kde se chci podívat a tam se rychleji zorientuju, rychleji se dostanu 
k informacím, které hledám, Katalog je fajn, do Ikey chodím ráda, ovšem večer, a v 
životě ne o víkendu. Ale abych si vybrala zboží v jejich papírovém katalogu, to se mi 
v životě nestalo, ale už xkrát jsem si vybrala podle webu – v tom stejném katalogu, ale 
v el. Podobě. 
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Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Úložné prostory v tuhle chvíli, protože je právě řeším. Jdu do katalogu v okamžiku, kdy 
jdu něco zařizovat, spíš tam hledám velké kusy nábytku.  
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
K různým kombinacím, že tam třeba zjistím, jaký jsou možnosti. Řekla bych, že 
v určitých chvílích přemýšlí za mě. Když chci třeba poličku, tak mě osloví s tím, že si 
pořídím na ni také krabice nebo košíky, co oni tam vystavený na fotce atak. Pokud se mi 
to líbí, tak mám vlastně komplexní řešení mé situace s úložními prostory. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Třeba o čajích, protože má čaj ráda a nemyslím si, že si dokážu správně vybrat dobrý 
nebo kvalitní čaj. To mě zajímá, jak si správně připravit čaj. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Člověče, tak týdně, určitě ne víc, jak hodinu, spíš tak půl hodiny, to už pak musí být 
období, že třeba něco lovím třeba v tý Ikea, tak to pak je víc, ale jinak tak do tý půl 
hoďky. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Tak banány to byly. A dokonce jsem upoutávku na to slyšela cestou do práce i v rádiu a 
pak je viděla i v tom letáku, a tak jsem si je koupila. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Protože mám banány ráda a byly levný (smích) 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Hele, asi ne. Já chodím tam, kde to mám cestou, nebo ve svým okolí. Vážně nehodlám 
pálit víc svého času cestou do obchodu jen proto, že tam maj o tři koruny levnější 
jogurt. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Hlad. Já mám maximálně jedinou emoci, kterou to vyvolá a to je hlad. Když tím listuju 
nalačno, tak pak pocítím hlad. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Tady na první straně mě zaujme ovoce a zelenina, to jsou věci, na který se dívám, takže 
ten ananas, protože ten mám ráda a je za dobrou cenu. Čokoládu přeskakuju a budou 
vánoce. Masírujou nás tím od září a to mi leze na nervy, od září vím, kolekce a vánoce a 
fakt nevím, proč bych to měla poslouchat od září. Čistící prostředky – tak tady mám 
negativní emoci, protože tohle jsem jednou koupila a byl to hroznej šmejd, taková 
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negativní vzpomínka. Tady ten Vanish, ten používám a tady je v akci, tak pokud bych 
tam šla, tak bych ho koupila. Tohle přeskakuju, to bych musela hrozně zkoumat, co 
podle chtěj, to vypadá jako vodovky, ale když na to koukám, tak to jsou vlastně 
šampóny ale já nevím co, takovej barevnej mišmaš. A tady jsou mlíčný výrobky, tady 
koukám, co maj, to jím. Třeba lučina, tu mám ráda a přijde mi dobrá a myslím si, že je i 
zdravá. Je to produkt, že to mám ráda. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Většinu vyhodím do tříděnýho, ten mám tamhle v předsíni a něco si dám tamhle do 
skříňky a použiju na šlupky od zeleniny, když vařím a pak je v tom vyhodím. Když 
jsme se stěhovali, tak jsme do toho balili sklo a porcelán. To jsme je i sháněli, do toho 
se to balí líp, než do novin, je to pevnější, takže to líp chrání. 
 
Kde uchováváš leták? 
Neuchovávám. Prolistuju a vyhodím. Co mě zaujme, to si snažím zapamatovat, leták si 
tu nenechávám. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Asi tak pět minut, než ho přečtu, pak jde do koše. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do tříděnýho odpadu, tamhle do kontejneru. Prostě třídím odpad, protože mi to přijde 
ekologické, minimálně už deset let třídím odpad, protože mi to přijde normální. 
Rozčílím se, když jdu do směsnýho odpadu a vidím tam papír nebo plasty, to fakt 
nechápu, čim ty lidi uvažujou, to je takovej problém udělat těch 10 kroků navíc a 
vyhodit to do tříděnýho?! 
 
 
 
Respondentka č. 5 - Iva 
Věk: 36 
Dosažené vzdělání: VŠ 
Zaměstnání: specialista v zemědělství 
Místo narození a aktuální bydliště: Tábor, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý) – vdaná, 1 dítě (4 roky) 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama - společná 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více)- 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 7. 12. 2012 

 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Nutnost a v případě oblečení je to někdy radost. Ale většinou je to nutnost, prostě něco 
doma mít a mít toho doma hodně, mít velký zásoby, abych se o víkendu mohla probudit 
a vědět, že budu mít doma na výběr a budu moci uvařit, co budu vařit. Chodím 
nakupovat to, co se mi líbí a z toho potom třeba něco vytvořím. Takže většinou toho 
mám doma mnoho, málokdy mi něco dojde. 
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Co nakupuješ nejraději? 
No, nejradši nakupuju oblečení a boty. Pro sebe nejvíc a pak pro holku, až tak v druhý 
řadě. Pro sebe to, co se mi líbí, pro holku věci do školky – spíš praktický. Koukám se na 
různý ty výprodeje, slevy, protože vím, že to stejně roztrhá a zničí. A je pravda, že teď 
víc přes internet, dívám se na zahraniční stránky obchodů jako HM a nebo to dětský 
jako Topolíno a z nich rovnou nakupuju. 

 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
V zimě proto, abychom měli s Lůcou (dcera 3,5 roku) cíl na procházku a že se tam 
dojdeme ohřát a zpátky, takže to máme ty obchody, který jsou kolem hřišť. A vždycky 
něco potřebujeme, takže aspoň to tam koupíme, jako čerstvý pečivo. Jdeme do obchodu, 
abych jako splnila ten cíl, že to dítě musí být venku. 

 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Koupím všechno, po čem toužím a na co mám peníze. Protože mi jde o tu pestrost, 
abych toho doma měla co nejvíc, různý chutě, aby byly doma. Příchutě něčeho – tohleto 
pomazánkové máslo, tenhle sýr. Ale zase, když vím, že bysme to nesnědli, tak to už 
nekupuju, snažím se toho mít adekvátně tomu, co jsme schopni sníst. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Asi ten leták, u oblečení ty weby, to jo, tam jsou ty nabídky ty výprodeje, konkrétně to 
Háemko má tři dny v týdnu slevu na vybraný dětský oblečení a to už je znát potom. To 
jsou ty německý stránky. 

 
Co ti na tom vyhovuje? 
Že to mám vždy po ruce. Je to nejmíň aktivní z mojí strany, prostě to zboží mám po 
ruce a vidím, co kde maj. A taky to můžu ukázat holce. Když byla menší, tak jsem ji na 
tom učila mluvit jídlo, já jí to ukazovala na letácích a ona se na tom naučila rozpoznávat 
věci a mluvit – tohle je rohlík, maso, chleba. Na módních katalozích zase jsme se učili, 
že holka má krátký, dlouhý vlasy, legíny, tričko, takže i katalogy s oblečením se dívá na 
děti. Každou knihu se dítě rychle naučí a je to pořád stejný, tady se té mění a každý 
týden se tam objeví něco nového, nad čím to dítě musí přemýšlet. 

 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Vybavím si, že koukám na to Tesco, na Lidl, to pravidelně, a to někdy i na internetu, 
aby mi něco neuteklo, protože tam mívaj občas hodně zajímavý věci, hlavně takový ty 
sezónní, takže je třeba to hlídat, co maj. Pak se koukám na ten Penny, někdy na Spar. To 
je tak asi všechno. 

 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Protože to jsou obchody, který jsou mi tady blízký, dostupný. Nemám ráda ty velký 
hypermarkety, člověk tam stráví zbytečně moc času a je to tam takový chaotický a s tím 
dítětem se to hůř prochází, čím víc možností, tím víc to dítě chce něco dalšího koupit. 
Takže i když je Spar nejblíž, raději jdu nahoru do Penny, cestou se jde kolem hřišť, tak 
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se někde zastavíme a ještě v tom Penny pořád neměnní uložení zboží, takže vím, kde co 
najdu. To Spar to pořád přeskládává. 

 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, 
http://letaky.prodejce.cz/ 

Letáky, ty mi choděj. V obchodě si je už ale neberu, ale když mi nechodí leták, tak to 
není obchod v okolí a tam je se dostanu spíš výjimečně, takže vím, že se tam nejspíš po 
dobu nabídky letáku stejně podruhý nedostanu, takže si ho neberu. Na webu – to jen to 
oblečení. 

 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Tak když jde o ty hypermarkety, v předvánočním období ty hračky, a jinak někdy se 
dívám, když potřebuju velký balení těch pracích prášků a tak, někdy drogerie, někdy 
jídlo, zajímaj mě někdy takový ty tematický týdny – jako italská kuchyně, co má třeba 
Penny nebo Lidl. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
To nevím, jestli ti pamatuju, to bylo možná někdy v devadesátých letech. To bejvalo, už 
to asi je dlouho, možná tak rodiče, to kdysi měli. Pamatuju si ta drogerie Teta, ta už je to 
hrozně dlouho, že ta měla nějakej leták. 

 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
No, někdy je to až protivní, protože, když se to zamotá s dopisama, tak to musím celý 
projít. Letáky choděj ve skupinách, na to jsem už přišla. Pozdě večer hodí někdo sadu 
letáků, pak dopoledne přijde pošťačka, vhodí dopisy, a odpoledne přinesou další sadu 
letáků a já večer vyberu schránku cestou z práce a musím to v tom hledat. Takže, když 
musím probírat velkou hromadu, tak z toho nejsem nadšená. A hlavně takový ty 
baumaxy, takový ty, ty rovnou hážu do koše. Obchody, který tady jsou v okolí, nebo mě 
nezajímaj, jako ty hobby markety. Tak ty hned vyhodím. Jinak mi to nevadí. A když 
bych něco doma předělávala, tak bych se nakonec podívala i do těch baumaxovejch 
letáků, ono je to takový inspirativní, že se člověk podívá, co všechno je na trhu, ono to 
vytváří povědomí o novinkách na trhu. Něco otevřu a řeknu si „sakra, oni dělaj nový 
příchutě.“, no, tak to třeba musím vyzkoušet. Inspirativní to je i u těch stavebnických a 
domácích potřebách, co se všechno vyrábí, že se dělaj titanový, keramický pánve, to 
možná člověk znal z nějakejch těch kutilskej pořadů a pak se to z těch letáků dozví, co 
se všechno vyrábí. 

 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Když jsme kupovali plínky, tak to jsem se asi dívala víc, kde maj akci 2+1 zdarma atak. 
A taky výživu dětskou, teď už tohle nepotřebujeme a jídlo musíme stejně někde koupit, 
tu drogerii a ty věci kolem malých dětí, tam ty letáky hrály větší roli, teď už ani ne. 
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Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Podle toho, kam se mi chce jít, nebo kudy máme cestu. A o víkendu, když děláme větší 
nákup, tak jdeme tam, kde je málo lidí, takže určitě ne do hypermarketu, ale buď jdeme 
do Penny marketu, nebo do Lidlu.  
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
U jídla je to kvalita, každý říká kvalita, aby tam nebyly barviva, škroby, konzervanty a 
tak. Složení, u drogerie, u pracích prášků je to značka, kterou mám vyzkoušenou, u 
jiných věcí jako jsou čističe, tam je mi to úplně jedno a připadá mi, že značkovej 
z reklamy za 50 je úplně stejná chemie, jako ten za 20 Kč.  

 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Sleduju to složení a kupuju osvědčený výrobky. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, 
cena, výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš 
takový výrobek koupit? 

Vždycky to čtu. U výrobků, který kupuju, tak tam ne, tam jen datum spotřeby se 
podívám a vždycky čtu, co neznám a vždycky se rozhodnu podle toho. Vždycky si 
přečtu složení, datum spotřeby a víc už ani ne a u sýrů se třeba podívám, jestli jsou 
z Polska, nebo tak. Zemi původu se ale dívám spíš pro zajímavost, a leckdy až doma, 
protože jsem tam z oboru toho potravinářství, tak jsem zvědavá, kde se to vyrábí, odkud 
se to dováží, to je takový profesionální postižení. 

 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Takhle se na to podívám, tak tenhle (Pilos) vypadá dle složení klasicky, a znám ho a 
dokonce je vyrobenej i v ČR, tydle ty jsou vlastně kvalitativně to samý, jsou to jogurty, 
který jsou stejný a chuťově budou podobný, nevím, kterých bych vybrala, asi bych 
nechala vybrat holku, kterej se jí nejvíc líbí. Prostě jsou všechny stejný, znám je, tak mi 
to je jedno. Přichází Lůca a ukazuje na Pilos. A jako důvod uvádí kytičku na obale. 

 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
No, primárně já v tom vlastně nehledám, jen když tam jdu, tak se podívám, jestli tam 
náhodou něco nemaj. Ale tak spíš něco takovýho nepotravinářskýho. Možná se jenom 
podívám, tohle bych si mohla třeba koupit, oni to pak stejně nemaj. Něco koupit do naší 
přeplněný domácnosti. 

 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Já nevím, jestli k tomu mám nějaký důvod. Třeba tohle zrovna, koukám, jestli nemaj 
slevy na dětský oblečení, jestli nemaj něco pro děti, což třeba Tesco na oblečení dává. 
Ty nabídky těch tematických týdnů, co tam budou mít nového a vlastně aktivně ten 



132 
 

 

 

Lidl, jestli nemaj něco zajímavýho, na ten se dívám ráda. A ty novinky si tam můžu 
zjistit, co je na trhu novýho. Třeba žárovky, jaký se dělaj, co uměj, a jak si je doma 
všechny vyměním a tak. Pak jsem hledala, jaký jsou novinky v grilech, jaký se teď 
dělaj, když jsem ho v létě sháněla. 

 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Hmm, tak to nevím, to mě nenapadlo, že by mi tam něco chybělo. Asi jako „máme toho 
málo, rychle to vyprodáme, tak ani nechoďte“. Protože to mě pak naštve, když to 
inzerujou, a pak to nemaj. 

 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Vadí mi takový ty nepravdivý informace, jako tady třeba ve Sparu, že maj všechno 
čerstvý, a přitom tam maj často plesnivou zeleninu a brokolici za 50, která má to lepší 
za sebou. Ale to je spíš otázka kvality těch jednotlivých úseků v těch potravinách. Spíš 
mě jako dokáže naštvat, že si do letáku dávaj čerstvý a pak je realita jiná, nebo takový 
to čerstvě upečeno a je to ze zmrazenýho polotovaru, tak to mi vadí, ten rozpor mezi 
letákem a realitou. To je takovej podvod. Klamání. 

 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Takovej indiferentní. Přijde jednou za rok, podívám se tam, a už se do něj nepodívám. 
Tím, že máme jako zařízeno, a tím, že nejsme ti, co by chtěli mít všechno stejný, tak do 
tý Ikea moc nechodím. Občas se podívám na web, když hledám něco pro domácnost. 
Vadí mi, že to maj lidi hodně. Mám pocit, že když někde k někomu přijdu, tak si zase 
připadám jako v obchodním domě Ikea. To mi přijde na pováženou, zdá se mi, že se 
z toho obchodu stala taková česká modla. Možná je to tím, že u nich není problém 
s reklamacemi. My tam moc nechodíme. Ale máme třeba stůl pod počítač a nějaký 
hračky a věci do kuchyně jako dózy. Na katalog se podívám, když v létě přijde, projdu 
ho, zaklapnu a pak tady leží do dalšího katalogu, kdy ho vyhodím. 

 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Já jsem z toho totiž taková zmatená, jak tam maj celý interiéry. Nevím vlastně, co 
všechno na obrázku je v Ikea ke koupi. Třeba tady, tenhle hrneček si taky můžu koupit, 
nebo to je jen dekorace ke stolu, který nabízí? Pro mě lepší, když se podívám na 
jednotlivou věc na internetu. Je to až tak jako u někoho doma, že nevím, co je z toho na 
prodej. To mě prostě mate. Pro mě je lepší jen produkt samostatně vyfocenej, ta suchá 
forma mi vyhovuje. Možná to je pro někoho inspirativní, jak si to může zařídit, ale mě 
to mate, prostě nevím – k tomu stolu si tam mohu koupit ten ubrus taky, a tady ty látky 
okolo, ty tam maj taky a tenhle obraz na stěně? Prostě je to matoucí. Já potřebuju vidět, 
jaký typ, jaký barvy, jaký rozměry. Pro mě je lepší kouknout na internet a mám jasno. 

 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Mě k ničemu, tím že nezařizuju, mě vlastně vůbec nezajímá. Jen tak ze zvědavosti si jej 
projdu, pro inspiraci, aby měl člověk nějaký vizuální vjem z toho, jaký věci existujou. 
To je tak asi všechno. 

 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Ten si prolistuju a no, někdy si čtu takový ty články o zdravotní témata. To je už takový 
zvyk si číst o zdraví, co je nového. Pravda, někdy se podívám na nový produkty. Tím, 
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že to je takový německý a zahraniční, tak je to ale někdy až moc uměle napasovaný na 
naše podmínky. No, tady jsou recepty. Jen ty témata jsou takový nenáročný, jsou hrozně 
povrchní, je tak na zabití času. A o čajích si ráda přečtu a hledám inspiraci na dárky pro 
děti, teď jich máme v rodině hodně. 

 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Tak pět minut. Víc ne. Celej tejden chodím do práce, takže to moc nestuduju, to chodím 
do menších krámků a o víkendu, když někam jdeme, tak se podívám jen na ten leták, 
kam jdeme. Takže víc to není. A ještě se spíš dívám jen na spotřební zboží. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Včera jsem byla. 

 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
A koupila jsem krevety a slávky, tyhlety mořský plody. Byla to vánoční nabídka. Byla u 
toho nějaký sleva, tak jsem si koupila trochu zásobu. 

 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Jo, to jo. Když já mám něco vyzkoušenýho, tak to koupím ráda, nemusím už sledovat 
složení, z čeho to je, jak dlouho to vydrží atak. Když něco funguje, tak to já potom 
kupuju ráda. 

 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Ne, to ne. 

 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Tohle může bejt dobrý, tohle taky jo, hmm, to jsou emoce. Jee, tohle bych si dala. 
Hrušky hmm, ty má Lucka ráda, tak ty bych koupila, kdybychom tam šly. Persil, ten je 
levnej, ale ten mám. Jéé, tady jsou ty vánoce, to by se Lucce líbilo, takže tam 
nemůžeme jít, protože to by chtěla. A stejně toho máme doma spoustu. Ňáký uklidový 
prostředky. Co to je ten čtyřlístek, aha, ňákej šampon, tak to není pro ňáký alergický 
kůže, to kupovat nebudu, a taky si říkám, že to nesmí ona vidět, jinak by to chtěla. 
Tohle třeba jíme, ale tady ty značky klasy a tak, to ignoruju, protože, tím že jsem 
z branže, tak vím, jakým způsobem se ty ocenění získávaj a že to vlastně není vůbec 
určující. Ani to „kupujte české potraviny“, to je mi taky jedno, protože vím, že některé 
výrobky Češi tak neuměj, tak proč bych si měla koupit nekvalitní českou šunku, když 
můžu mít německou s 95% masa? Ale těm německejm značkám kvality, který maj třeba 
ty uzeniny, těm věřím, tam by si to nedovolili obejít. Proč bych měla podporovat český 
potravinářství, které jen šidí, to raději koupím zahraniční a věřím, že to je jediná cesta, 
jak donutit český výrobce, aby taky začali dělat kvalitu. Jéé, tohle by se mi hodilo, tohle 
třeba nemám. Tady ta termoska ta by se mi hodila. Tohle bych mohla koupit jako dárek 
tady tomu nebo tady tomu. V tom předvánočním období je toto častější.  
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Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Hodím do tříděnýho odpadu, do předsíně.  
 
Kde uchováváš leták? 
Většinou jde rovnou do tříděnýho odpadu, ale někdy si ho nechá Lucka u sebe. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Někdy si ho nechám, když vím, že se mi něco líbí, někdy to ukážu Lucce, učí se tím. 
Třeba katalog hraček si někdy Lucka prohlíží i ještě půl roku. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
A pak to tý modrý popelnice. Je to lepší pro tu planetu, pokud se zrecykluje, tak to je 
pro planetu lepší. Věřím, že je s ním i dále naloženo, jak je avizováno, a že to je tak 
správně. 
 

 

Respondentka č. 6 - Radka 
Věk: 40 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): VŠ 
Zaměstnání: HR business partner 
Místo narození a aktuální bydliště: Karviná, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): svobodný, 1 dospělý syn 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: společná 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 7. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Obstarávání zboží pro mě znamená nutné zlo. Mě to neba. Já to mám ve vlnách, bud si 
nedopřeju nic, nebo mám ten správný den a mám potřebu spotřebovávat, že už se těch 
věcí nahromadí tolik, že už musím jít a všechno nakoupit. Ale nechodím nakupovat 
každý den něco, to mě neba, je to takové nutné zlo. Někdy to je i radost, ale musíš mít 
na účtě, musíš mít na účtě. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Nejraději nakupuju hezký hadříky.  
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Buď to, že musím něco uvařit, že už doma fakt nic není, nebo udělat takový ty zásoby 
jako vody, mýdlo, hajzlík papír, nebo takový ty potraviny, který vydrží dlouho a nebo 
prostě už potřebuju nutně nějaký věci. Dojdou mi třeba punčocháče, spodní prádlo pro 
syna a tak, že už nemám, že už není zbytí a musím to jít koupit. 
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Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

No, to záleží asi na náladě. Asi se omezuju, nejsem ten, co by šel a koupil všechno. Dřív 
jsem nakupovala víc, než teď, teď se snažím být méně spotřební, všech těch věcí je 
strašně moc, je problém si vybrat. Většinou nekupuju jen to, co potřebuju. Anebo občas 
ty hadříky, to je pro radost.  
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
No, musím říct, že někdy v televizi něco mě zaujme, anebo když i přijdou letáky až do 
schránky. Když to přijde, tak to pročtu. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Že to vidím, hned tam vidím cenu. Teď jsem třeba hledala na stránkách Sony a tam 
nemaj cenu, to mě irituje, takže na to je leták dobrej. Vidím, co maj v nabídce a za 
kolik. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Tak vím, že nám chodí Lidl, Albert, Penny, Kaufland. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Studuju jen to, co mám u nosu, a co mi chodí do schránky. Ale že bych jezdila někam 
dál jen proto, že tam maj něco levnějšího, to ne. Teda když se bavíme o potravinách, 
kvůli tomu se mi to nevyplatí. Na to je můj čas drahej.  
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Do schránky, na webu a to je všechno. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Obrázky. Produkty a spíš spotřební zboží. Místo, aby mě zaujalo to jídlo, tak mě 
zaujmou ty věci jako navíc. A jestli to maj jako kvalitní. No, vlastně musím říct, že 
tomu zboží v letácích až tolik nevěřím, když je to moc levný, tak to podezírám, že to 
nemůže bejt kvalitní.  
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
To už je léta páně. Vůbec ne. Já bych si vzpomněla na první reklamy „silan silanizuje“. 
Rok 1990 a králíček Azurit. Nákej rok 1990, 1991 a pak se vlastně zjistilo, že silanizuje 
neexistuje, že to je totální blbost. 
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Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
My máme malý schránky, takže tam mi to přímo neházej, ale máme je položený na těch 
schránkách, takže když jdu domů a potřebuju vypnout, tak si je naberu. Ale neberu si je 
pokaždý, když tam něco novýho leží. Máme totiž takový zlozvyk, že se u nás doma u 
jídla četly noviny. A já žádný neodebírám, tak si občas vezmu ty letáky a ty si u jídla 
prohlížím. U jídla jsem byla zvyklá číst Mladou frontu a tak teď čtu leták. Vím, že to 
není správný, číst u jídla, ale někdy to prostě potřebuju, abych si odpočinula. Když jím 
sama, abych prostě něco měla. Nějakýho společníka.  
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
No, teď se třeba víc dívám na dětský věci, to jsem dřív nedělala. Když jsem ale teď byla 
skoro rok doma, tak jsem zjistila i díky letákům, že Billa je příšerně drahá. Když jsme 
neměla takový přísun peněz, tak jsem to víc řešila a těm letákům jsem se víc věnovala. 
Ale teď už zase ne. Když jsem měla čas a nutnost to sledovat, tak jsem v tom sledovala i 
ty ceny. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Tak asi tam, kde to mám blízkost. Mě rozčiluje běhat v těch velkej supermarketech. Teď 
mě tchýně poslala do Globusu pro hajzlpapír a já tam jezdila sem a zpátky a hledala je a 
oni nebyli u papírů, ale někde jinde v uličce. A pak jsem potřebovala vody a mě trvalo 
snad hodinu, než jsem zjistila, že to má ještě patro dole. Člověk má takovej výběr, že 
ani nic nekoupí, protože se v tom nedá kloudně zorientovat. Jsem v tomhle 
konzervativní, nepotřebuju zkoušet nové věci pořád, chci koupit to, nač jsem zvyklá a 
jedu domů. Lidl je na tohle ideální – má základní věci, vím, co chci, nahážu do košíku, 
zastavím se v uličce lásky (tam, jak maj ty spotřební věci – každej tejden něco novýho – 
a kouknu, zda něco nevzít dětem nebo sobě udělat radost a domů.  
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Já mám ráda, aby to bylo kvalitní. Já prostě mám ráda, když je to dobrý, nemusí to být 
luxus, ale ne šmejdy. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Asi ta kvalita. Na to vždy dám. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Nečtu. Já jsem takovej lempl línej. Málokdy si to přečtu.  
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Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak já bych si vybrala ten střed. Ten úplně levnej ve mně nevzbuzuje právě tu důvěru 
ke kvalitě. A ten nejdražší taky nepotřebuju, takže koupím ten střed. Jogurt jako jogurt.  
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Já si to jako prohlídnu, málokdy se mi stane, abych pro ty věci nakonec jela. Protože na 
to nemám čas, ty životní priority mám někde jinde. Spíš tak, že když tam jedu pro nutné 
věci, tak si možná vzpomenu, že tam bylo i něco v akci.  
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Spíš pro zajímavost. Výjimečně, že bych něco potřebovala. Uspokojuju si svoje 
potřeby, co bych mohla mít, ale koupit si to už nejdu. Takhle mi to stačí. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Nechybí mi nic.  
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké?  
Včera, když jsem si vzala tenhle leták Déemka, protože tu napsali – „nezdraženo 
 od 6 .11.2012“ A to mě naprdlo, co si myslí, to mi jako chtěj prodat jen pro to, že to 
měsíc nezdražili?! A že jsou na takovým ošklivým papíře a že jsou nepřehledný. Když 
mě něco obtěžuje, tak to nečtu.  
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Můj vztah ke katalogu Ikea je pozitivní, jsou tam hezký obrázky. Ráda si v tom listuju, 
ale že bych si zaškrtla, co mě zaujme a pak to jela koupit, to ne. Líbí se mi v tom hledat 
takový ty vychytávky, ty drobnůstky, který jsou moc hezké a vychytané, tak na tom 
ujíždím, ale mám jinak postavenou domácnost, kam by se to obvykle moc nehodilo, 
takže zůstává u toho snění. Ráda to prohlížím, mají to fakt vymakané, každá věc je na 
svém místě, má své uspořádání a funguje v prostoru. Do schránky mi nechodí, jezdím si 
pro něj do obchodu. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Nic konkrétního, já si jen tak listuju a dívám se, co mají hezkého, co se mi líbí. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Aby sem si to bydlení udělala hezčí, některé ty věci mají opravdu moc hezké, nápadité, 
příjemné, jsem v tomhle takovej barbar, některé ty věci jsou takové praktické a zároveň 
pěkné, to mohu. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Něco mě z toho zaujme i z těch lifestylovej článků. Pár článků si přečtu, když nemám u 
jídla co číst. A to je všechno. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
To bude minimum. To je výjimečný vztah, když mám na to čas. Pět minut. Víc fakt ne.  
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Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
S Tomášem (přítel) jsme byli ve Scontu – skříně do dětského pokoje. Na začátku léta. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Skříně do dětského pokoje, protože byly opravdu hrozně levný. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Ano, jsem stará konzerva. Když jsem s něčím spokojená, tak se tam ráda vrátím, už 
vím, jak to tam je uspořádané, vím, kde co maj. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Jo, chtění. Probouzí se ve mně touha, něco si uspokojit. Mít něco hezkého, udělat si 
radost. Mít to tak hezky udělané, jako tady v pokoji Ikea. Jéé, já budu mít něco 
levnějšího než ostatní, když je tam ta sleva. Takový hřejivý pocit vítězství, že jsem 
ulovila něco výhodnýho. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Beru to takhle všelijak na přeskáčku, někde otevřu. Zmrzlina, tu koupím tak jednu, 
kvůli tomu nepojedu do Penny. Sýry ty mě nezajímaj, a hele dalekohled, že by Ježíšek 
donesl Pájovi? Alkohol mě taky zaujme, protože ten se u nás pije, tak to si řeknu, že 
bych mohla koupit do Karviné. Zvířata nemáme, to mě nezajímá. Tady nějaký salámy, 
ty mě moc neberou, sýr vedle sýrů, toho je strašně moc, to mě nabaví v tom něco hledat, 
je to nepřehledný, takže prostě pak něco v obchodě koupím. A to je celé. Šup sem, šup 
tam a je to. Na víc není čas. Fialkové povlečení, to by se mi hodilo do ložnice, protože 
to mám v takových barvách. A vysavač, ten by se hodil Pájovi. A hrnec. Já se ráda 
podívám do toho letáku, protože nemám čas chodit po těch obchodech, takže nevím, co 
tam vlastně maj. A rychlovarná konvice, tu potřebujeme, koupím, nekoupím za 250 Kč. 
A ještě to vydrží. Salámy mě fakt neberou. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Hodím do tříděnýho odpadu. 
 
Kde uchováváš leták? 
Hned si ho vyhodím. Jen jeden jsem si schovala, ale to v něm byla vyfocená kamarádka, 
tak na památku, ale jinak ne, prolistuju a jde do koše. I když u toho nábytku si ho 
necháme, dokud nejedeme do obchodu. Ale to asi jen u toho velkýho spotřebního zboží. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Hned se to vyhodí. 
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Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do tříděnýho, protože třídím. Chrání to přírodu, aby to mohli recyklovat a pak mi to na 
dalším papíře dodat. 
 
 
 
Respondentka č. 7 - Tereza 
Věk 33 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): VŠ 
Zaměstnání: právník 
Místo narození a aktuální bydliště: Karlovy Vary, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý) svobodný 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: společná domácnost 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 8. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
No, potřeba, že něco potřebuju, někdy radost, ale jak kdy. Poslední dobou spíš jako 
nakupuju z donucení, teď před Vánocema se mi do krámů jako vůbec nechci. Ale když 
mám čas, tak i docela ráda, třeba na dovolené v Barceloně, to je bot a oblečení. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Nejraději boty a hadříky, nejčastěji jídlo. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Protože tady už nic nemámě. Že je prázdná lednice a špajz a mám potřebu je doplnit. A 
hadříky, protože mám třeba blbou náladu. Je to docela dobrá terapie. Když mi není 
dobře, tak si koupím boty a je mi hned líp. Alespoň do doby, než to donesu domů, pak 
se na to chvíli koukám a pak si v tom vyjdu.  
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

No, jsem omezená těma penězma. Většinou, když to chci a mám na to peníze, tak si to 
koupím. Ale od doby, co bydlím s partnerem, tak se občas musím omezit jím a naší 
vzájemnou domluvou. No, když mám už něco doma, tak dokud to nespotřebuju, tak si 
další věc nekoupím. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Nejvíc asi televizní reklama, tištěný letáky, anebo rovnou v těch obchodech, na místě, 
co tam maj. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Že to mám doma a pak na tom ještě oloupu brambory. Ale na druhou stranu mě to 
rozčiluje, že se mi to dere až do bytu. Prostě to samo přijde. 



140 
 

 

 

Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Využívám Ikeu, a tam chodím i na jejich web, protože teď zařizujeme. XXL Lutz, 
Möbelix, to vždycky prohlídnu. Chodí mi Lidl, Albert. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Že mi přijdou do schránky. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Na internetu, pak mi chodí do schránky. Když přijdu do obchodu, tak už si ho nevezmu, 
to mě ani nenapadne. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Co tam vůbec maj a kolik to stojí. Třeba když jsme zařizovali, tak to jsem hledala všude 
možně. Ale u potravin tohle neřeším. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Ne, to si fakt nepamatuju. Jen si pamatuju, jak na ně všichni nadávali, ale dneska i třeba 
moje máma je má ráda a přímo po nich se sousedkou jdou.  
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Štvou mě letáky, která jsou moc papíru, takový jako noviny, jako Kaufland, to se blbě 
drží, blbě se v tom listuje. A pak když jich najdu moc ve schránce naráz, to mě štve, že 
to pak musím projít, aby něco normálního nezapadlo. Každej chce prodat, tak to tam 
strčí, vím, že si můžu napsat na schránku, že to nechci, ale nikdy jsem to neudělala, 
takže moje chyba. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Nikdy jsem to nezkoumala. Když si to ale představím, tak mám pocit, že to je pořád 
stejný.  
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Když už si vybírám, aby byl blízko, nebo cestou z práce. A stejně tam nakoupí všechno, 
neřeším jen to, co tam maj levnějšího. Já chci udělat nákup rychle a na jednom místě.  
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Nesmí to bejt moc drahý, ale u jídla ceny stejně nesleduju, Tam sleduju, jak to vypadá, 
zda je všechno v pořádku, zda to je čerstvý – jako maso, ovoce, zelenina. Takže kvalita, 
ale složení moc nekoumám, ale já pořád kupuju to samý, co znám a vím, z čeho to je. 
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Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
No, většinou si koupím to, co je potřeba koupit, a co plánuju vařit o víkendu. Já jsem 
hodně ovlivněná z rodiny, zvykem a zkušeností už od mé máti. U toho jsem nějak 
zůstala. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Většinu výrobky nakupuju pravidelně a furt dokola, maximálně datum spotřeby. Nečtu 
to, protože to je malý a zdržovalo by mě to, nebaví mě to tam hledat. Chci mít rychle 
nakoupeno. 
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
No, tenhle znám Pilos, protože ho znám. Přesně proto, že ho znám a mám ho 
vyzkoušenej. Prostě se mi líbí ten obal. Má nejhezčí a neucelenější vzhled, vypadá 
nejkvalitněji, ten kelímek. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Jídlo. Co tam maj, kolik to stojí. Ale já vlastně nevím, kolik to stojí jinde, ale stejně se 
na cenu podívám. Asi spíš pro zajímavost, neboť to pro rozhodování u jídla nehraje roli. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Většinou ještě navíc, já jsem zásobovací typ. Když tak jedu po těch letácích, tak si 
říkám, tohle jsem už dlouho nekoupila, tak to bych mohla vzít, až někdy půjdu někam 
nakupovat. Dám si to na nákupní seznam, ale nakonec to nejspíš koupím někde úplně 
jinde, než na co byl ten leták. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Na mě je tam informací dost. Z mýho pohledu by jich tam mohlo být mnohem míň. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Moc infa, já bych uvítala míň a jen to nejzajímavější. Tohle je pro mě hrozně výrobků, 
ani si ten leták neprohlídnu celej. Kdyby tady na mě na titulce koukal plyšovej mědvěd, 
co je zlevněnej, tak mě to víc osloví a třeba bych pro něj i jela. 
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Využívám ho, když potřebuju něco koupit. Jo, líbí se mi a chodí mi do schránky. Těším 
se na novej. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Nábytek pro zařizování, protože to je teď zase aktuální. Takže ho znám docela detailně, 
letos. Jaké zboží maj, z čeho se skládá, jak vypadá a kolik stojí. 
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K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
No, k na kupování, to otevřu a hned vidím 70 věcí, který potřebuju. Je to takový pěkný, 
nový hezký a nemám to tady a chci to mít taky hezký. Podívej, takový sedátko, to by se 
mi sem hodilo. Tuhle celou stěnu bych chtěla novou a tady maj takovou hezkou, ale pan 
domácí prostě má jinou představu. Já to mám zcela přesně vymyšlený, ale ten můj chlap 
to nějak nechápe. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
No, akorát tak recepty, jinak mě to moc nebere. Maximálně občas k nákupu dárku pro 
někoho jiného. Anebo inspirace do bytu tu třeba taky jsou. Mě ale časopisy neberou ani 
jiný, prostě to nečtu. Ještě tak ten horoskop. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Asi tak půl hodiny týdně.  
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Byla jsem pro víno v Lidlu asi tak před tejdnem. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Bylo to dobrý víno a bylo za zajímavou cenu, tak jsme si udělali hezký večer doma. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Jo, to jo. Pokud tam maj zase nějakou akci, tak jo, protože jsem konzervativní. Mám 
ráda jistotu. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Jde o to, který letáky zrovna koumám. U Ikey je to takový hezky zařízený, mám ráda 
jejich styl, takovej čistej, uklizenej, tak to vzbuzuje libej pocit, že bych to tady taky tak 
chtěla mít. A zároveň mě to naštve, že si to nemůžu hned koupit, že na to třeba teď 
nemám, nebo že se nemůžeme s partnerem rozhodnout, co vlastně chceme. Když 
negativní, tak se na to už pak nekoukám. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Tesko je takovej rozumně velikej, dobrej do ruky. Koukám na obrázky jídel, pak 
kouknu, kolik to stojí. Třeba banány tu stojí 17,90, sice nevím, kolik obvykle stojej, ale 
říkám si, že to je asi dobrá cena, když je to zlevněný. Tohle jsou nějaký věci, co ani 
nevím, co jsou a na co jsou a je mi to jedno. A tady jsou vánoční ozdoby, papír ještě 
mám, ale nějaký ozdoby bych ještě mohla koupit, tak to bych tam možná mohla zajít. 
Tady ty masný výrobky, to je moc hezký. Vidím, že maj něco zlevněnýho, ale já spíš 
koukám na ty obrázky a už mám na to chuť. Třeba tady ty buřtíky. Sice je normálně 
nejim, ale dostala jsem na ně právě chuť. Ale třeba tady ty vlasový věci, ty jsou docela 
dobrý. Tenhle Glisskur si kupuju, to bych mohla. Prací prášky, ty kupuju asi často 
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v akci, ale jen když někde nakupuju a vidím, že je maj v akci, tak je vezmu, ty se 
neztratěj. Tohle nepotřebuju, to taky ne. Elektroniku docela přeskakuji, i když 
rychlovarnou konev bych chtěla vyměnit, ale to to ještě vydrží. Mikrovlnka, ale má jen 
700 W, to je málo, to má mít alespoň 1000 W. A papiňák za půlku maj. A to je celý. 
Sleduju to velmi nepozorně. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Jde o to, jaký je to matroš. Ikeáckej si nechám, k němu se vracím i v průběhu roku. 
Ostatní buď nechám na hromádce na přesazování kytek, nebo na loupání brambor. 
Zbytek se odnese do tříděného odpadu. 
 
Kde uchováváš leták? 
Ikeu v knihovně. A zbytek v kuchyni na ty šlupky. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Kromě Ikey chvilku, než je projdu. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Že se to má třídit, se to říká.  
 
 
 
Respondentka č. 8 - Milena 
Věk: 54 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): VŠ  
Zaměstnání: učitelka 
Místo narození a aktuální bydliště: Praha, Milovice 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): svobodná, 2 dospělé dcery 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: sama 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 20-30 tis. 
Datum realizace rozhovoru: 9. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Já to beru tak že, co se týká jídla a tak, tak to je povinnost, co se týká jiných věcí, tak to 
mi někdy dělá někdy i radost. Já si občas ráda někdy koupím hezkou věcičku pro sebe, 
co mi udělá radost. Radost mi udělá, že budu mít něco nového – šatičky, kloboučky, 
botičky, kabeličky, kytičku do bytu.  
 
Co nakupuješ nejraději? 
Knihy, oblečení, boty. Zabít odpoledne do obchodu, to bych třeba úplně nešla, ale když 
mám tu potřebu si udělat radost, tak je mi pak celkem jedno, co si odtamtud odnesu, 
prostě něco, co se mi líbí, ať to potřebuju, nepotřebuju. Projdu těch obchodů celkem 
jako víc. 
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Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Tak jednak z potřeby, že člověk něco potřebuje. Člověk musí nakupovat, aby neumřel 
hlady, až to poroste na stromech, tak možná do toho krámu nepolezu, ale chleba ani 
maso tam zatím neroste. Taky drogerie je občas potřeba, někdy i obměnit věci 
v domácnosti. A čas od času je potřeba udělat si prostě radost. Já si dělám ráda radost, 
když je za co. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Ano, kdybych já měla peníze, tak si koupím vše, po čem toužím, protože žijeme jen 
jednou, tak je třeba si to užít. Ale teď se musím krapánek omezovat, i přes to omezování 
se snažím si občas něco dopřát. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Asi ten leták. Mě ten leták je příjemnější, než reklama v tv, nebo rádiu, kterou mě krměj 
pořád, takže si to projedu, co mě zajímá, tomu věnuju pozornost. Prohlídnu, pouvažuju, 
je to asi tak nejrozumější.  
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Přijde ti to domů, nemusíš za tím nikde běhat. A když mě to nebaví prohlížet, tak to 
prostě vyhodím. Což televizi sice můžu vypnout, ale to by mi ten přístroj asi dlouho 
nevydržel a taky bych skoro nedělala nic jinýho. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
To, co mi tady chodí do schránky, Penny, Tesco, Globus, popř. Albert tamhle 
v Nymburce chodí a přitom tam jsem nebyla už x let. Pak dostáváme Obi, Elektroworld, 
a ještě teda mi chodí na internet newsletter Ikea a Tschiba. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Že to přijde, že to má k dispozici, a taky, že ty obchody jsou blízko, ono jezdit někam 
přes celou Prahu, se fakt nevyplatí. A v obchodě si ho už nevezmu, to už projdu ten 
obchod. V obchodě si ho vezmu opravdu výjimečně, to by asi to musel bejt úplně novej 
obchod, kterej ještě neznám, abych se seznámila s tím sortimentem, co vůbec nabízí.  
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Tištěný letáky, internet. Nemám čas na to, abych to vyhledávala, pokud mi to strčej pod 
nos, tak si to ještě projdu, ale jinak vyhledávat ne. I když vlastně Tschibo, to je jedinej 
obchod, který mě zajímá natolik, že jsem ochotna tam i něco vyhledávat, ty jejich 
nabídky. 
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Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Nepřečtu, prohlídnu. Prohlížím, co maj v nabídce vůbec, zajímavého. Třeba ten Lidl ten 
má občas zajímavý i hadry. Pak se teprve koukám na ceny, a říkám si, zda to stojí za to, 
nebo zda to ještě nepotřebuju, nebo zda mě honí mlsná a mám na to chuť, tak si to třeba 
koupím. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
To už je teda dávno, to už nevím. No, muselo to být až po revoluci. Jak začaly obchody 
nabízet ledacos a na první leták si fakt nepamatuju. Jediný, co jsem schopna si vybavit, 
je že je toho čím dál víc a že se obchody snaží zaujmout všelijak. Že to pořád 
zdokonalujou, aby zaujali čtenáře, a že to už leckdy přeháněj, že plejtvaj papírama a 
barvama, že už je to až chaotický atak. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Narůstá boj o obavu o životní prostředí. A taky, jak je toho moc, tak mám obavu, aby 
v tom nezapadla pošta. Nebo dopis, který potřebuje, pošta, kterou by neměl ztratit. 
Takže všechno vynesu nahoru a tady to rozeberu, a většina jde rovnou do třídírny a něco 
z toho pak i prohlídnu, ale je fakt, že toho chodí hrozně moc. Je to takový ambivalentní 
vztah – na jednu stranu je fajn, že to přijde až domů, na druhou je toho dle mého 
zbytečně moc. Nechápu třeba, proč choděj plastový okna do domu, který je nový. To je 
přece úplně zbytečný.  
  
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Ve mně pořád bojuje takový to, že to je plejtvání. S postupem času to vnímám čím dál 
intenzivněji, asi protože, že toho chodí taky čím dál víc. Jeden dvojlist, nebo jen jeden 
list to býval a bylo to černobílý, teď je toho x stran, na kvalitním papíru, pochybuju, že 
recyklovanym a používaj barvy, který zrovna dost zatěžujou životní prostředí, takže to 
ve mně se bojuje, že to je plejtvání, že to bychom nemuseli. Už jsme uvažovala o tom, 
že bych si na schránku dala cedulku, že je nechci. Dokonce tu mám někde i tu nálepku, 
máma mi dala. Už jsem to tam chtěla dát, ale pak mi přišlo trochu líto, že už se 
nedozvím, co je kde hezkýho. Využiju toho z toho, co chodí, fakt málo, většina jde do 
koše, ale mohla bych o něco přijít, že jo? Nebo garážový vrata, to mě taky potěší, kam 
bych si je asi jako dala v tom paneláku? 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Podle místa bydliště. To, co je nejblíž pro normální nákupy a pro radost si klidně zajedu 
do Prahy a spojím to s návštěvou svých rodičů.  
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Kvalita a cena, nesmí to být předražený, ale taky ani moc levný, to taky není dobrý. 
Záleží na tom, co to je, potraviny docela řeším, nekupuju nejlevnější věci, poctivě se to 
snažím přečíst, z čeho to je, co píšou a žasnu, takže už mám sice vytipovaných pár věcí, 
ale překvapení se stále ještě koná. Tuhle jsem koupila hořkou studentkou pečeť a zjistila 



146 
 

 

 

jsem, že mám jen 30 % čokolády, což byl teda šok, protože to je přesně na legislativní 
hraně a tak by mě zajímalo, čím tam dohnali tu temně tmavou barvu a hořkou chuť.  
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Potřeba, jestli to potřebuju, ale jen u těch potravin, ale i tam platí známé pravidlo, že 
když jdu nakoupit před obědem, tak toho koupím víc a že jako některý věci dostanu na 
ně chuť až v krámě. U těch ostatních věcí, nálada, chuť, potřeba si udělat radost, to 
záleží na tom. Potřeby a radosti jsou prostě jinak. Musí to být kvalitní, tam až tak na 
peníze u potravin nekoukám, ale nesmí to bejt předražený. Ale u jídla je to hlavně ta 
kvalita. To si hodně hlídám. Ale ani u těch hadříků nemusím mít největší luxus. Nebo u 
kvalitních bot si raději počkám na výprodej, pokud mi to už přijde drahé. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Čtu, čtu. Protože se někdy koná velký překvapení. Třeba něco jsem u někoho ochutnala 
a bylo to moc dobrý a pak jsem si to chtěla koupit, ale naštěstí jsem si přečetla složení a 
on tam byl konzervant, kterej u čerstvýho sýra opravdu považuju za zbytečnej. Hledám 
složení, jestli to je aspoň trochu zdravý. A země původu. Nemám ráda polské zboží a 
neurčité země původu EU. Může to být i Francie, Německa, prosím, ale ideálně z ČR. 
To mi přijde nejlepší, nikam se to nevozí a zboží je plus mínus stejný.  
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak mám jasno, že Zott ne, ten je německej a ještě vyrobenej v Polsku, to fakt ne. 
Rozhoduju se mezi těmito dvěma, když jsou oba od českýho výrobce, tak asi pak bych 
vybrala dle ceny, tedy Pilos. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Zmonitoruju, co tam vůbec maj a pak se dívám na to, co nám právě dochází a pak 
kontroluju, zda ta cena stojí za to, pro to případně vážit cestu. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Abych měla představu, co kde maj a za kolik.  
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
No, to teda nevím. Já mám docela problém je leckdy prolistovat od začátku do konce, 
takže kdyby ještě něco přidali, tak to nevím. Já bych tam uvítala, kdyby tam poctivě 
uvedli, z čeho to je. A zemi původu by mohli uvádět. Ale chápu, že není v jejich zájmu, 
aby to dělali. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Poslední dobou mě irituje Penny jeho nakupujte „Hezky česky“, na každý stránce 
„Hezky česky“, a to mě teda obtěžuje, bylo toho moc, bylo to takový to masírování a 
taky to bylo klamavé. Zas to neodpovídalo skutečnosti. Hlavně klamavé a co to je za 
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blbost „Hezky česky“ co to vyjadřuje?! Vždyť je to blbost, a tamhle jako nakupujou 
hezky německy, nebo jak?! A taky s ohledem na své profesní zaměření si všímám 
nevkusného zpracování těch letáků, je to chaotické, samá barvička. Ale zase kdyby to 
bylo po mě a v mé grafické podobě, tak by toho tam moc nebylo, takže by to asi nebyl 
ten správnej leták.  
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Mám ho ráda. Nábytek a takový věci člověk nekupuje každej den, tak ta estetika tam je, 
líbí se mi, je to v celku přehledný, ale ještě oproti všemu je to vzor estetična a 
přehlednosti. Už se na to nějak ani netěším, ale vždycky mu věnuju pozornost. Nemůžu 
říct, že bych se těšila, jak malej parchant, že přijde katalog, ale prohlídnu ho, je fakt, že 
ten docela poctivě prohlídnu.  
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Jednak prohlídnu všechno, co tam nabízej novýho, všechno a teď aktuálně vyhlížím 
nějakou sedačku, tak nějak se na tu výměnu připravuju. A pak ty drobnosti, ty mám 
ráda, ty si občas od tamtud přivezu, tu misku, tu skleničku, aby tu bylo něco nového. 
Jen drobnosti – vařečku, talířek.  
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Že bych si to obměnila co chvíli doma. Ale všechno taky ne, protože my vlastně Ikeu 
máme. Všechen tenhle nábytek byl kdysi vyráběn pro Ikeu, ale co se nepovedlo a 
nemohlo jít na export, tak to jsme přes kamaráda získali my. A slouží to dodnes, takže 
od roku 1984 to tu máme.  
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Tak ty slevový kupónky, to si projdu, ale jinak je to ala Marian, a to mě nebere, to je pro 
mě taková nádoba prázdná. Maximálně ty recepty, a když je to něco hodně zajímavýho, 
tak ho i zkusím. Takové ty rady o kráse, tak to nečtu.  
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Asi tak 15 min.  
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Nedávno v Penny. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Šunku, normálně ji kupuju i za běžnou cenu, tak jsme teď využila slevy.  
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
S letákem to moc nesouvisí. Spíš mi musí sedět sortiment, lidi, neříkám, že mě musej 
obskakovat, ale musí to být příjemný prostředí.  
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
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Smutek, že jsme už tak spotřební společnost, že jen konzumujeme, že spousta lidí se 
neumí na to podívat s odstupem. Je to pro ně direktivní, ovlivňující, jsou snadně 
zmanipulovatelní.  
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Hele, jéé, kuřátko! Zrovna nedávno jsem přemýšlela, že nám v mrazáku chybí, takže to 
se hodí. Mlíko nám už zase došlo, takže taky, ale to bych stejně musela koupit i 
normálně. Ale teď koupím dvě. Tady už celkem nic nepotřebuju. Sýry tyhle nekupuju, 
tavený. Pribináček, to by Klára měla radost, ještě že tu není, tak nic. Salámy to je hnus. 
Pečínka, to je zajímavá nabídka, otázka je, jak to vypadá ve skutečnosti, ono to na 
papíře vypadá vždy skvěle, to si člověk musí prohlídnout pořádně v tom chlaďáku. 
Mletý to v žádným případě, to mi můžou nabízet, za jakou cenu chtěj, paštiky to mě 
taky nebere, to nekupuju. Dědeček budou vánoce, bude třeba mu koupit nějakej 
salámek, ale tenhle neznám, tak to nic. Bohužel rybičky ráda, ale ty jejich nestojej za 
nic, tyhle saláty ty ne, ale zeleninu, tu jo, tam zase ale ta sleva není takový rozdíl. Tady 
jsou samý nedobrý věci. Ááá, broskvičky by se možná hodili na takovej ten broskvovej 
koláč, to jsme dlouho neměli. Mňam, mňam, mňam, mňam. Tahle tydle psí, kočičí, to 
nekupuju, protože ty naše zvířata už jsou na dietě. Ale vínečko, to by nebylo špatný, no 
jedině tady ten sektík, ale jinak žádný výběr. Chlastík nikomu nekupujem. Nože 
s nepřilnavým povrchem, z nádobí nic. Na maffiny na 99, to bych ale mohla pro Klaruš 
(dcera) k Vánocům, ona teď je blázen do maffinů. Nářadí mi nic neříká a navíc si 
myslím, že to není kdo ví jaká kvalita. Asi bych raději šla do specializovaný prodejny. 
Rachejtle mi vůbec nic neříkaj, ale kytička tady, to jo, to bych si mohla udělat radost.  
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Jde do koše. Do sběru, tříděného.  
 
Kde uchováváš leták? 
Když mě tam něco strašně moc zaujme, tak ho nechám na stole, než jdu nakoupit a pak 
jde teprve do koše, anebo tam jde rovnou. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Maximálně po dobu akce. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Tříděný odpad, protože si myslím, že by lidi měli třídit, protože je kolem nás odpadu 
strašně moc a pokud lidi nebudou třídit, tak se v něm brzy utopíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 
 

 

 

Respondentka č. 9 – Lenka L. 
Věk: 48 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): VŠ 
Zaměstnání: učitelka a sociální pracovnice 
Místo narození a aktuální bydliště: Městec Králové, Milovice 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): svobodná, 1 dospělá dcera 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: společná 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 9. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Pro mě to znamená starosti a zátěž, já nejsem nakupovací typ. A taky rozmazlení se, 
udělat si radost. Když člověk není úplně v pohodě, tak to je tak trošku terapie. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Kosmetiku, zážitkové poukazy nebo věci, vybírám ráda zájezdy, to je pro mě úplně nej. 
A občas i to oblečení. Ale já jsem takovej cílenej nákupčí, já nechodím po obchodech a 
nekoukám, ale vždy tu pro něco konkrétního a buď to tam maj, nebo nemaj a buď 
koupím, nebo nekoupím. V žádným případě bych nešla zabít čas do obchodu. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Potřeba přežít, v podstatě z důvodu povinnosti a občas i té radosti udělat sobě i někomu 
jinému. Otázka blížících se vánoc, je to trošičku povinnost, ale víc ta potřeba udělat 
někomu radost. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Tak já se určitě omezuju, protože si myslím, co se týče nakupování, jsem dost 
přemýšlivá, a i když mám ty peníze, tak utrácím s rozmyslem. Nekupuju si zbytečnosti, 
kraviny, blbosti, to si raději třeba koupím něco jednou za půl roku, ale pak to je větší 
věc. Takže se určitě omezuju na věci, který jsou z mýho pohledu praktický, užitečný a 
hezký a udělaj mi radost. A když se rozhodnu, že chci sobě nebo někomu udělat radost a 
dárek mi padne do oka a vím, že udělá mě nebo druhému radost, tak pak už mi zas tolik 
nezáleží, kolik to stojí, pokud ty peníze mám. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Tak ten leták, už jsme si na něj tak nějak zvykla. Dřív když to začínalo, tak jsem to 
sledoval tak ze zvědavosti, potom mě to začalo štvát, obtěžovat, že máme 20 letáku 
v kastlíku, že jsem to rovnou vyhazovala, ani jsem to nečetla, ale teďka zjišťuju, že tam 
člověk může objevit zajímavý věci, takže teď to zase docela projíždím. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Prostě to přijde až domů, nemusím to nějak řešit. Na TV nekoukám, na internetu to moc 
neřeším, takže tohle je hlavní kanál, kudy se ke mně ta nabídka vlastně dostane. 
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Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Určitě koukám do mělnické Evy – velkoobchod s průmyslovým zbožím. No, dál 
žrádelní obchody kolem nás – jako Tesco, Penny, pak Makro, to docela prohlížím, 
protože mám kartu. Globus, no vycházím z toho, co mi skončí v kastlíku. Jednou za rok 
přijde Ikea, tak tu určitě prohlídnu. V podstatě koukám do letáku, který jsou mi 
dostupné. A ještě mi chodí Ikea na mail. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
No, jsou to obchody, kam občas zajdu. Který mám dostupný.  
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 
V obchodě, v tištěné podobě 
V poštovní schránce v tištěné podobě 
Na webových stránkách obchodu 
Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 
http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
 
Tištěný letáky, internet. A když mi třeba přijde makro i v el. Podobě, tak to rovnou 
mažu.  
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Mě tam zajímaj asi ty akční ceny. Já fakt vyloženě, jen to, co je v akci. Sortiment, co 
tam maj, někdy se mi může hodit i to, co nepodléhá akční ceně.  
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
No, to si nepamatuju kdy, ale vím, že jsem to ze zvědavosti prohlížela, bylo to něco 
novýho, co tu nebylo, takže to je asi vše, co si pamatuju. Nevím, co to mohlo být a kdy 
to mohlo být. Určitě po revoluci. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
No, ze začátku mi to vadilo, protože jsem tam leckdy očekávala něco jinýho, dopis, 
balíček nebo tak a po každý jsem to musela probrat. Možná to byl moment, že jsem to 
bojkotovala. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Asi se posílil můj zájem. Je to pro mě pohodlnější, když přijde leták až do kastlíku, já si 
ho prohlídnu, zahodím nebo ho využiju k ňákýmu nákupu. Stalo se to součástí mého 
života.  
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Záleží, co potřebuju koupit, Základní potraviny co nejblíž domovu, nebo cestou z práce 
nebo u práce. Když sháním něco speciálního, tak zpravidla ta Praha, nebo prostě 
nejdostupnější obchod vzdáleností.  
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Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
No, tak určitě kvalita a cena.  
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Buď jdu nakoupit, že to potřebuju, prostě nákup do lednice. A pak něco, co mě osloví. 
Kvalita u potravin, pak až ta cena. U jídla hlavně kvalita, ale třeba u teplák na doma, to 
nemusí být značkový, to si klidně koupím obyč za pár korun, za cenu, která rozhodne. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Ano, já pravidelně. Hledám složení a záruční lhůtu a kalorickou hodnotu. A země 
původu, nemám ráda polské zboží. Upřednostňuju český, když mám na výběr.  
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Já mám ve výběru jasno. Já bych si koupila buď Olmu nebo Pilos, protože oba jsou od 
českýho výrobce. Pak bych dala přednost levnějšímu.  
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Co ten obchod vůbec nabízí, celkově, pak se soustřeďuju na výrobky v akční ceně.  
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Abych věděla, zda se vyplatí někam jet.  
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Já jsem nad tím takhle nikdy ani neuvažovala, jaké další informace. Spíš to mám 
nastavený tak, že když vybírám, nebo tak objevím zboží, který znám, jdu a koupím, co 
potřebuju.  
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Snad jedině ta klamavost. Já k nim přistupuju jako ke spotřebáku. Prostě si z toho 
vezmu to, co chci a víc neřeším.  
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Jako mě se líbí, mám ho ráda, ale přijde mi moc rozsáhlej. Je moc rozsáhlej. Takový 
fakt večerní čtení. Mě spíš jako trošičku vadí, jak bojuju s tím časem. V rámci úspory 
času klasický letáky projedu po návratu domů během pár minut a šup s tím pryč, ale 
tady si musím ten čas ukrást, abych si to mohla projít.  
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Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Já ho prohlídnu s nějakým zaujetím. Ale když nic aktuálně nepotřebuju, tak když 
objevím nějakou hezkou věc, tak nemusím hned sednout do auta a jet pro to. Spíš, až 
když jsem v Praze, tak ji navštívím s podívám se, co tam maj. Podle katalogu tam 
vlastně moc nenakupuju.  
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Jéé, já kdybych měla prachy, tak budu zařizovat, obměňovat byt každej tejden. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Koukám na slevový akce. Jinak to moc nesleduju.  
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Čtvrt hodiny.  
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
To je pár dní zpátky, minulou středu.  
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Já jsem kupovala v Tescu, zlevněnou krkovici. Měla jsem cestu kolem. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Asi není, pro mě asi ne. Pro mě je důvodem návratu spokojenost s kvalitním 
sortimentem, dobrou obsluhou, a že tam seženu standardně to, co nakupuju. Ale určitě 
to není otázka letáku. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Já si myslím, že ne, asi možná vztek a bezmoc v momentě, kdy se mi dostávaj do ruky 
letáky, kde vím, že to je podvod. Na takový ty úvěrový služby a já pak ty nebožáky, co 
naletěj, řeším v poradně. Ale jinak takový ty běžný nabídky, tam neprožívám nic. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Granátová jablka, ty by se vyplatila a ty mám ráda, tak ty si koupím. Dvě kuřata 
v balení za 24, tak ty se taky vyplatěj. Kuřata jsou drahá a my máme obecně drůbež, 
bílý maso rádi. Mlíko nic, to se u nás nepije. Veselou krávu jsem už koupila, tak ta je 
zbytečná, tady nic. Masíčko si prohlídneme. Možná jeden hermoš, že by se nám 
v lednici hodil, tak ten jestli nezapomenu, tak ho vezmu. Leták si totiž do obchodu 
neberu, většinou z toho stejně vyberu tak asi tři věci a to spoléhám, že si zapamatuju. 
Studentskou pečeť tentokrát ne, protože sladkýho máme doma dost. Granulky kočičí, ty 
jsou za poloviční cenu, tak ty vezmu. Čiči jsou žravý. Marmeládu nepotřebuju, a ještě 
nějakej chlastík, že by se do lednice hodil. Červený víno nepiju, takže tady už nic. Tyhle 
nože jsou zajímavý, ale takhle cena je podezřele nízká. Líbí se mi to, ale raději bych 
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chtěla koupit jednotlivě, abych ho mohla vyzkoušet a případně dokoupit, tady ty 
kořenky, ty jsou hezký. Z čeho je tohle, ze skla? To je kýč, teda! No a rachejltičky, to 
není zrovna moje taková, takže to bych si vybrala tři věci. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Buď to spotřebuju na to, když třeba loupu brambory, nebo ho vyhodím.  
Kde uchováváš leták? 
Nejčastěji jde rovnou do koše, ale třeba si ho občas dám do auta, abych nezapomněla, že 
jsem někam chtěla jet.  
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Některý si nechám, ale spíš výjimečně. 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Normálně do koše na papír. Já normálně třídím, z důvodu ekologie jsem toho zastánce. 
 
 
 
Respondentka č. 10 - Martina 
Věk: 36 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): SŠ 
Zaměstnání: mateřská dovolená 
Místo narození a aktuální bydliště: Praha, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): vdaná, 2 synové (4 roky a 8 měsíců) 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: společná domácnost 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 9. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Nakupování, určitě ne potěšení, pro mě nakupování čehokoliv poměrně opruz, protože 
nerada chodím do krámu. Takže, co jde koupit na internetu, to mě baví. Ale když 
musím do krámu, to mě nebaví, protože mi tam vadí ty lidi. Já si určitě nejdu udělat 
radost tím, že si jdu něco koupit. Když si jdu udělat nějakou odměnu, tak jdu někam 
jinam, ale určitě ne jako spousta žen, který aspoň já znám, že si jde ráda něco vybrat 
něco na sebe. Protože mi tam vaděj ty lidi, pak že se musím svlíkat, zkoušet si to a 
takový jako věci. Pro mě je nakupování prostě nutnost. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Dětem, ať už je to cokoliv, tak dětem, ať už je to oblečení, hračky, cokoliv, prostě 
dětem. Mám dvě malý děti, tak určitě vedou ony. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Potraviny asi z toho důvodu, že musíme něco jíst, tak to je asi takovej pravidelnej 
nákup, a dětem, když je něco potřeba, když se ukáže, že potřebujou něco na sebe, nebo 
když jim chce člověk udělat radost, tak to vyrazím na nákupy. 
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Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Tak v tuhle chvíli, co jsem na mateřský, tak už se omezuju a kupuju jen to, co je 
potřeba. Málokdy koupím něco, co se mi jen líbí, to si teď z finančních důvodů nemohu 
moc dovolit, i když někdy taky ujedu. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Hmm, tak já asi teda nevím, asi tak možná ty letáky, na ty mám potom čas, takže taková 
ta reklama, která někde proběhne, tak to v tom shonu denním nevnímám, ale ty letáky, 
to asi jo, ty si dám někde na stranu a když mám chvíli čas, tak si je projdu, jestli někde 
něco je v nabídce. Takže asi ty letáky. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
To, že si je můžu prohlídnout kdekoliv. Že si sama určím čas, který tomu věnuju. Jak 
kdy nastane, tak kolik ho bude, kolik ho jsem ochotna věnovat. 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš? 
Řekla bych, že skoro všechny, který přijdou do schránky. Tak Interspar, Tesco, Penny, 
Albert. Nečtu letáky na služby, mám pocit, že když potřebuju službu, tak to si seženu 
informace jinde. Nebo se někde pozeptám na zkušenosti. Občas prolistuju i nábytek, ale 
to spíš z takové zvědavosti. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Že mi přijdou do schránky. Pro ostatní bych si musela aktivně dojít a navíc jich chodí 
tolik, že opravdu nepostrádám jejich přísun. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
 
Internet, letáky, TV a rádio občas – ale moc je v tom nevnímám. Chodí mi newslettery 
od Sparu, Tschibo, Sportissimo, Déemko, Pompo, Time out, Marks and Spencer. Toho 
mi chodí fakt hodně, já se vždycky někde zaregistruju, a pak už to chodí.  
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Co se týče těch brožurek, letáků a tak, tak to asi novinky, co ten který řetězec má, nebo 
co má novýho v nabídce, nebo zda je nějaká akce. Jeli akce, tak sleduju, zda se něco 
nebude hodit domů za výhodnější cenu. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Ne, ale vážně vůbec ne. 
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Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Hmm, já myslím, že mě to nevadí. Já nejsem ten vodpůrce těch letáků, byl to docela 
přínos, že se to začalo dávat do schránky. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Asi, asi ne. Dřív to bylo spíš vzácnější, že jich chodilo málo, teď jich je tolik, že to až 
obtěžuje a ztrácí se v tom obyčejná pošta. Ale nejsem odpůrce, takže se asi zas tolik 
nezměnilo. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Tak co se týče potravin, tak volím ten, který je blízko, nebo když se chodí do práce, tak 
že je cestou. Prostě po cestě. Co se týče spotřebního zboží, tak podle toho, co nakupuju, 
mám svoje oblíbený obchody. Ale co se týče potravin, tak vede bohužel to, co je 
nejblíž. Bohužel protože si třeba myslím, že Interspar není nejlepší obchod, ale když si 
spočítám cestu, kterou bych musela zaplatit, když jedu někam dál, a není to jen o 
penězích, ale i o tom čase, tak se mi to prostě nevyplatí. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Tak v dnešní době asi kvalita, ale to platí asi obecně, jak pro spotřební zboží, tak pro 
potraviny. Myslím si, že je v dnešní době důležité jíst kvalitní věci. Takže určitě kvalita. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Tak někdy je to bohužel ta reklama, takže rozhodne dítě. Takže u nás teď co se třeba 
týče jogurtů, tak se kupuje to, co jede v reklamě, protože ty jogurty jsou určitě nejlepší, 
takže bohužel i ta reklama ovlivňuje děti a pak na nákupu chtějí to, co se jim líbí, anebo 
kolikrát stačí, aby to mělo lákavý obal a dítě chce spíše vizuálně atraktivní výrobek. Já 
mám dokonce pocit, že Kája (syn, 4 roky) jí i to, co mu vlastně nechutná, jen proto, že je 
na to reklama. Ale asi i zkušenosti. Člověk má něco vyzkoušeného, je na to zvyklej, tak 
to pak kupuje, Sice občas koupí nějakou tu novinku, ale ne často. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

No, asi jo, Já většinou čtu ty informace na obale, a nemusí to být ani novinka. Tak 
hlavně složení, protože hlavně, co se týče masných výrobků, hlavně proto, že je s Jirkou 
(manžel) nejíme, tak to hodně čtu, abych dětem koupila kvalitní zboží, a to samý i těch 
jogurtů, másel a těch taky, aby to bylo trochu víc kvalitní, abych nekupovala obarvenou 
vodu. 
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Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Pokud já zjistím, že je složení stejný, tak se obvykle rozhoduju podle značky, která je 
mi blízká, takže bych volila Zott, protože tu mám ráda, mám ji vyzkoušenou. Mám ráda 
jejich zakysaný smetana, ráda z nich vařím, takže bych si řekla, že možná budou mít i 
dobrej bílej jogurt, cenu bych moc neřešila. Zemi původu opravdu nezkoumám. Pro mě 
je důležité, že když mi něco od někoho chutná, tak že bude mít dobrej a kvalitní i další 
sortiment. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Určitě mě nezaujme, že maj v akci třeba hladkou mouku, to je prostě věc, kterou 
koupím, když ji potřebuju a je mi jedno, jestli ji maj někde o korunu levnější. Já víc 
hledám v letácích třeba věci z drogerie, nebo takový ty nákladnější položky. Když v tom 
listuju, tak pro sýry fakt nepojedu, ale když maj dneska někde levnější plínky, tak už se 
zamyslím, jestli se mi nevyplatí tam pro ně zajet a zároveň tam udělat nějakej větší 
nákup. Já tyhle letáky tak spíš zběžně projíždím a pak se zastavím až u takových cenově 
zajímavějších věcí, zároveň i věcí pro děti – jako slevy oblečení pro děti. Ale takový ty 
věci, že maj housku za 1,80, tak to fakt ne. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Trochu ze zvědavosti, a trochu, abych ušetřila. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Já myslím, že mi tam ani nic nechybí. To, k čemu to potřebuju, to tam je. Myslím, že se 
tam vždycky dočtu, co potřebuju.  
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Tak to mě nikdy nenapadlo hledat v letáku něco, co by mě obtěžovalo. Asi ne. Buď to 
přeskočím, nebo tam nic takového není. 
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Je hrozně tlustej. A připadá mi trochu zmatečněj, že některých těch informací je tam až 
moc a taky písmenka mi připadaj malý, ale to až v poslední době, asi od tý doby, co už 
špatně vidím, připadá mi až moc tlustej, že by asi nemusel bejt. A pak takový ty stránky, 
kde je až 18 věcí, tak to je těžký hledat, co a jak. Mám pocit, že bych si na něj 
potřebovala udělat 2-3 hodiny času, abych vůbec zjistila, co za kolik a kdy nabízej. Ale 
jinak je hrozně hezky udělanej, líbí se mi. Dneska se už na něj až tak netěším, ale to je 
spíše dáno tím, že už nepotřebuju moc zařizovat, tak to není aktuální. Chodí mi do 
schránky. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Teď když si ho prohlížím bez takový ty priority nákupu, tak to spíš takový to, co je 
novýho, co by se mi když tak líbilo a zároveň nestálo za to něco obnovit v tom bytě. 
Takže tak spíš jako, jestli mě něco necvrnkne do nosu.  
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K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
No je pravda, že tím, jak je docela hezky nafocenej, že tam nejsou jen strohý fotky 
produktů, tak někdy mě inspiruje k tomu, jak bych mohla doma něco pozměnit, 
vyzdobit, vylepšit takovejma těma drobnostmi, takový to dolaďování. To jo, kvůli tomu 
si to taky prohlížím. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Já se přiznám, že si ho moc nečtu, já nemám ráda takový ty rozhovory, který jsou 
účelově daný na ňáký produkt. Tyhlety časopisy, co je vydává nějakej obchod, zvlášť, 
co se týká drogerie, tak moc nečtu, protože mám pocit, že to je akorát celý reklama na 
nějaký produkty. Takže zrovna tenhle moc nemusím.  
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
No, týdně, tak si, když to shrnu, tak asi hoďku. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Nikdy, že bych šla s letákem, tak to fakt ne. Ale jinak minulej tejden jsem byla s dětma 
v Tescu, protože tam měli akci na dětský plínky, takže jsme tam vyrazili pro plínky a 
samozřejmě jsme tam rovnou udělali větší nákup. 
 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Ale jinak minulej tejden jsem byla s dětma v Tescu, protože tam měli akci na dětský 
plínky, takže jsme tam vyrazili pro plínky a samozřejmě jsme tam rovnou udělali větší 
nákup. A zašli jsme ještě to jiných obchodů a tak. S těma plínkama mám dobrou 
zkušenost. Ale Tesco je od nás přece jen dál, takže takový výlety spojuju s dalšími 
vyřizováními tam. Dobrá zkušenost, dobrá cena. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
No, asi jo. Ale určitě tam teď nebudu jezdit jen pro to, že tam maj dobrý plenky, ale 
když tam budou mít zase něco zajímavýho v akci, tak se tam klidně vrátím. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
No, většinou dostanu hlad. To musím říct, že jo, takže chutě to ve mně vyvolá, ale jinak 
asi ne. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Tak teď mě třeba hned zaujalo granátové jablko, protože to jsem už dlouho nikde 
v nabídce neviděla. Pak jsou takový ty stránky, který já přeskakuju, viz, jogurt, protože 
já vím, který máme rádi, takže to podle letáku fakt nekupuju. Nicméně mě zaujme 
reklama, že můžu vyhrát auto a začnu zjišťovat, co všechno pro to musím udělat, abych 
vyhrála. Soutěžím ráda, pokud mě to zrovna nenutí koupit třeba dvacet jogurtů. A pak 
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se rozhodnu, zda podmínky soutěže, za to stojí nebo ne. Co se týče masných výrobků, 
tak ty třeba vůbec nečtu, protože třeba ale když je nějaká ryba, tak to se podívám. No a 
tohle už ve mně vzbudí chuť na to sladký, že bych měla vstát jít si pro něco dobrýho, to 
je hrozný, to na mě fakt působí. Listuju, listuju, alkohol ve mně obvykle taky vzbudí 
chuť na něco. No, a teď jako, že člověk tak nějak nic nepotřebuje, tak člověk spíš jako 
jen prohlíží, co tam maj v nabídce, v tom spotřebním zboží. A kolikrát to ve mně vzbudí 
údiv, kdo to může koupit. Vrtačky, že je člověk tak trošičku zvědavej, co je v nabídce, a 
zda něco do domácnosti nepotřebuje, sice kvůli tomu do Penny nepoběžím, ale řeknu si, 
to by se nám mohlo hodit. Ale já se přiznám, že tohle bych opravdu v Penny 
nekupovala, to bych šla někam jinam. A to je asi tak všechno, rachejtle nemám ráda, 
takže tím Penny končí. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Dám ho do tříděnýho odpadu na papír. 
 
Kde uchováváš leták? 
Neuchovávám, většinou jde rovnou do koše. Obvykle mě tam toho moc nezaujme, takže 
si to pamatuju, pokud chci pro něco jet. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Hned jde do koše. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do papíru, protože si myslím, že tam patří. Připadá mi to aspoň trochu ekologický, když 
se tolik plejtvá, tak mám lepší pocit, že to tam aspoň trochu vracím. 
 
 
 
Respondentka č. 11 – Lenka V. 
Věk: 38 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): SŠ 
Zaměstnání: specialista marketingu  
Místo narození a aktuální bydliště: Znojmo, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): svobodná 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: sama 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 9. 12. 2012 
 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Znamená to pro m ě, to, že vlastně, všichni potřebujeme si něco nakoupit domů jako 
potraviny, něco si oblíct, něčím omýt koupelny apod., to jsou úplně ty základní věci. 
Ale spotřeba jako taková mi evokuje i to, že to je nad rámec těhle věcí, že to nejsou jen 
tyhle nejnutnější věci, ale je to pro mě i to navíc, to co tam přijdu, to co tam nakoupím, 
aniž bych to vlastně původně chtěla. Je to určitě i tom, že se člověk u toho i baví, přijde 
na jiný myšlenky a vlastně si tím možná i kompenzuje nějaký svý špatný pocity, který 
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má. Tak když třeba někam přijde, něco se mu tam hodně líbí, tak mě hned hroznou 
radost, hrozně ho to potěší, tak to je asi taková radost. Takový to, že přijdu do obchodu, 
chci nakoupit základní věci a najednou tam uvidím něco hezkýho, tak mi to vyloženě 
udělá dobře, takže taková radost. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
No, bývaly to hadříky, ale od toho jsem už upustila, protože je už nemám, kam dávat, u 
bot to samý, ono se to v průběhu času mění a teď momentálně mě nejvíc asi baví 
nakupovat nějaký doplňky jako do bytu, do domácnosti, ale nemám moc místa, takže 
spíš jen takový drobnůstky. A baví mě hlavně nakupovat, teď jsem třeba byla na tom 
design supermarketu, a baví mě nejvíc nakupovat takový ty drobnosti pro sebe jako jsou 
náušnice, brože, náhrdelníky. Takový drobnosti pro radost. To je spojený i s těma 
doplňkama do bytu, který mě těší, i když se na ně jen dívám. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Tak z poloviny, že musím jíst, koupit čistící prostředek a tak, a z poloviny, že se chodím 
bavit. Dělat si radost. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

 
No, na peníze určitě hledím. Určitě nenakupuju bezmyšlenkovitě a bezhlavě, určitě 
přemýšlím, jestli si koupím boty za 2,5 tis. nebo za tisíc. Určitě v tom rozdíl vidím a je 
to pro mě důležitej rozdíl. Nemusím se ale vyloženě omezovat, třeba mezi dražším a 
levnějším sýrem, když tam vidím rozdíl 15 korun, to pro mě rozdíl není. Ale v těch 
dražších věcech na rozdíl vidím. Anebo si to nekoupím, protože to už tady nemám kam 
dát, nebo to vyloženě nepotřebuju. Třeba mám starý auto a uvažuju, že si koupím nový 
auto, ale až doslouží, i když na něj mám už teď. Tak si ho teď nekoupím, protože 
čekám, až to starý doslouží a teprve potom si ho koupím. Nechám doběhnout tu 
životnost těch věcí. Nevyměňuju věci jen proto, že se mi přestanou teď momentálně 
líbit. Určitý věci si třeba koupím hned, ale jsou to spíš maličkosti, ale u těch větších věcí 
si to víc rozmyslím. Peníze taky hrajou roli, ráda nakupuju třeba ve slevách, to je 
základ. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
No, asi letáky, asi pořád. I když mi to chodí mailem, tak to mě až tolik nezajímá. To jen 
projedu tak očima, ale ty letáky, jak je má člověk v ruce, tak je to pro mě takovej lepší 
kontkat, navíc jsou po ruce, takže je člověk může prolistovat několikrát za sebou, vím, 
že i v tom mailu se k tomu můžu vrátit, ale prostě mi to přijde takový lepší. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
To, že je mám po ruce, že kvůli tomu nemusím pouštět počítač, že je tady vytáhnu ze 
šuplíku a kdykoliv se podívám na to, co potřebuju. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Makro, pak využívám Interpar, pak Lidl a občas Tesco. 
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Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Jednak jsou v blízkosti ty obchody. Makro mám ráda už z principu, protože tam je 
velkej výběr. Takže i když je to dál, tam si dojedu. To je asi nejdůležitější, ta blízkost 
těch obchodů a ty produkty, který tam najdu. To jsou takový mý oblíbený, abych si 
dokázala nakoupit, to co normálně potřebuju. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Email, letáky, internet. Letáky si taky aktivně beru v prodejnách. A využívám taky 
akcniceny.cz, kde jsou všechny letáky pohromadě. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Tak speciality většinou. Takový jako že, speciální rybička, nesrovnávám, kde je levnější 
mouka nebo mlíko, to mě nezajímá, zajímá mě takový ty věci navíc. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Tak to si teda navzpomínám (smích), to už je asi hodně dávno, myslím. Asi těsně po 
revoluci, někde ve Znojmě a byl to asi nějakej místní obchod, určitě. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Mě to nevadí.  
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Určitě, dřív jsem to probírala víc, teď míň, teď už se dívám jen na ty speciální věci. Dřív 
jsem to četla víc, ale teď už na to nemám taky tolik času a mám více peněz, takže ceny 
už neřeším. Dřív jsem to řešila víc, i ty ceny, on když je člověk po tý škole, tak je 
situace jiná, než dneska. A taky toho nebývalo tolik, takže bylo ještě zajímavý třeba se 
podívat, kde to kolik stojí. Ale dnes už ne. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Podle sortimentu, podle toho, co tam je a jaký je tam výběr. Kvůli dobrýmu sortimetu 
jsem ochotna jen i dál, viz. to Makro. Letáky mě zajímaj hlavně z těch, co mám tady 
kolem sebe. I když třeba to Tesco, to je dál, to se musí vzít cestou z práce, nebo jinde.  
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Já jsem experimentátor. Já ráda experimentuju, jak v jídle, tak v těhle maličkostech. Já 
vyhledávám ty novinky, že mě opravdu baví ochutnat třeba nový pivo. Už jsem třeba 
pila i tu zimní hrušku od Staropramenu, nechutnala mi, nicméně si ji koupím, abych 
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věděla. I v těch letácích mě právě baví hledat ty novinky, luxusní potraviny – jiná ryba, 
výjimečná ryba, že se dočtu, že je něco zvláštní. Je pro mě ale taky důležitý kvalitní 
zboží – a to i v těch novinkách – třeba u sýrů. V drogerii mám osvědčený značky, tak 
nejsem moc experimentální. Prášky kupuju furt ty samý, maximálně třeba nový šampón, 
nebo max. zkusím novou vůni. U krémů na obličej už vůbec neexperimentuju. Do 
drogerií moc nechodím, hodně tyhle věci nakupuju i v tom Makru, takže jejich nabídky 
moc neprocházím, to je spíš na osobní návštěvu, protože rtěnku si musíš třeba zkusit, tu 
podle letáku čistě nevybereš.  
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Tak jednak je to tak zkušenost, tak je pro mě hodně důležitá, druhak je to ta novinka – 
experiment, zatřetí jsou to taky samozřejmě věci jako krémy na obličej, který mám 
zkušenost, že fungujou, takže funkčnost. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka? 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Určitě ano. No, konkrétně mám třeba ráda paštiky a tam sleduju podíl masa. Takže 
složení a i jako ty konzervanty, i když vím, že to je takový trochu složitější, složení, 
anebo trvanlivost mě zajímá, zajímá mě určitě gramáže a takový hle věci. Sleduju to 
celkem, musím říct. 
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak z těhle tří bych si vybrala asi Zott. Protože s ním mám dobré zkušenosti a protože 
vím, že mi chutná, takže Zott.  
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
No, ty novinky a ty jakoby to luxusní věci, ty extra věci, primárně u jídla. Takže se 
dívám hlavně na jídlo a málo pak už na drogerii nebo spotřební zboží. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Protože mě to baví. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Žádný. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Neobtěžuje mě nic. Mě nic nerozhází, a když tak otočím stránku. Když mě to 
nezajímám, tak prostě obracím stránku. Reklamy na cigarety v letácích nejsou, ty by mě 
asi vadily. 
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Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Znám, určitě si ho vždycky prolistuju, prohlídnu a mám ho dokonce tady schovanej. 
Chodí mi do schránky. Jako líbí se mi, líbí. No, tak trošku mě vaděj tady ty stránky, 
který jsou zaplněný zbožím a jsou jen očíslovaný, tak to se mi v tom ztrácím a mám 
pocit, že to nevidím. Víc mi vyhovujou třeba tady ty sedačka, jak jsou samostatně, to se 
mi prohlíží líp. Nemůžu říct, že bych ho měla jako zdroj nějakýho superletáku, je dobrý, 
že jsou v něm i ty stránky jen se zbožím, bez toho by to pro mě bylo nepřehledný a 
vadilo by mi to. Určitě bych nesnesla, kdyby tam byla třeba tady ta kuchyň a v ní milion 
věcí a já bych si tam měla najít třeba tenhle stůl.  
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Srovnávám si produkty, když něco potřebuju. Třeba tady jsou ty rámečky na obrázky, 
tak se dívám, který bych užila a kterej se mi líbí. Podívám se pak, kolik stojí, jaká je 
jeho velikost a dívám se tam taky na ty novinky. Protože jsou tam samozřejmě novinky, 
který mě můžou zaujmout a mohly by se mi třeba hodit do domácnosti. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
No, barvy třeba konkrétně. Tohle se mi třeba hrozně líbí, tahle barevná kombinace. 
Takže třeba zjistím, že by se mi do interiéru hodilo něco jinýho, než na co jsem zvyklá a 
to by mě třeba vůbec před tím nenapadlo. Barevně je třeba moc hezkej, to se musí 
nechat. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
No, určitě ňáký takovýhle produkty, přesně, co neznám. Tady je nový výrobek, který mi 
evokuje něco zajímavýho – Aromadermakol, to mě zaujalo, to mi nejde dohromady, tak 
to mě zaujme takový věci. Nečtu ty články, to mě moc nezajímá, proč se paní těší na 
vánoce. Prostě novinky v sortimentu. Anebo když jsou články o zajímavých věcech, 
něčem netypických jako třeba o Aloe Vera. Projdu si hodně ty jejich reklamy na nový 
výrobky, to mě většinou zaujme a dívám se, zda v tom není něco nového, co bych 
mohla vyzkoušet. Doplňky do bytu se tam dívám, nebo na knižní novinky. Sto let módy, 
to může bejt docela dobrý. Jídlo a recepty to je teď všude, to všude moc tlačej, to mě až 
obtěžuje. To podle mě do drogerie nepatří. Podívám se taky na slevový kupóny, jestli 
z toho něco nepoužívám, tak to bych když tak využila, kdyby to v tom bylo. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Tak řekla bych tam dvacet minut týdně. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Minulý týden. V makru. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Koupila jsem lego pro kluky k vánocům. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Určitě. Tak, že dokáže nabídnout lepší cenu než jiní. 
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Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Ne, ne. Tak když vidím nějaký dobrý sýr, na který mám chuť, tak to jo. Nebo když mě 
zaujme nějaká ta novinka, tak si řeknu, že to by mohlo být dobrý. Tak takový pocit 
těšení, očekávání. Když mě zaujme něco, co může hezky vonět, tak si třeba vybavím tu 
vůni. Je pravda, že je to možný, ale moc si to neuvědomuju, určitě se tu netelím radostí, 
že maj novou vůni. Ale má to určitě nějakej vliv na vnímání. Vzbudí ty představy ve 
mně zvědavost. Nejsem ten typ, co něco vidí v letáku, zaujme ho to, přejde to a neřeší 
to, to mě když něco takhle zaujme, tak tam jdu se na to podívat, zda to tam maj. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Začnu normálně od začátku, tady mě zaujme Kinder vajíčko, že je nějaký růžový, to 
jsem ještě neviděla, to bude asi nějaký holčičí. Tady se podívám na maso, jestli tam je 
něco zajímavýho. Tady se kouknu na tu paštičku, že vypadá zajímavě, ale nevím, 
paštika s pečeným masem a brusinkama, tak to je docela zajímavá kombinace pro mě. 
Tady mě zaujme Pierot, ten mám ráda, za tuhle cenu, to je super. S jahodou a 
rebarborou, ten úplně zbožňuju, tak to je super. Ten mám jako vyloženě ráda. No, tady 
mě zaujme Chotěboř, tak se divím, že tu jako mají opravdu v Albertu? Chotěboř? 
Regionální piva, fakt to tam maj a jen za 11,60 a to si pro něj možná i zajedu, protože to 
tu vůbec není k sehnání, oni ho vozí hodně málo, to je regionální někde od Žďáru, já 
jsem tam dokonce volala, abych zjistila, kam to v Praze vozej a oni mi řekli asi jeden 
velkoobchod a jednu restauraci. Takže pokud to má Albert, tak to jsou opravdu jako 
dobrý a budu si pro něj asi občas jezdit. Tak čokoládičky, to mě moc nezajímá, takový 
ty sladký věci, to pro mě moc není. Tady se podívám asi kolik stojí Jameson, protože to 
bych mohla někomu koupit. Tohle jen tak prolítnu, protože teď mám všechno, nemám 
potřebu něco kupovat, drogerii, prací prášky teď nepotřebuju, Ale kdyby mi teď něco 
docházelo, tak se eventuálně podívám víc. Třeba tady ten Perwoll černej, bych se 
podivala, za kolik ho maj, ale musel by mi docházet, to teď není aktuální. Elmex, tu 
pastu mám ráda, tak to se podívám, kolik stojí. Tohle je třeba dobrá cena, ale v Makru 
kolikrát stojí i míň. Tady se podívám na tenhle box. Na zadní straně většinou bejvaj 
tkaový ty věci, co jsou hodně v akcích. Tak tady ten ananas, rajčátka mě zajímají. Ale 
jeko nepřesvědčil mě ten leták, abych teď hned si tam jela něco koupit, ale vím o tý 
Chotěboři a až budu mít někde cestu kolem, tak se tam pro něj zastavím. Abych tam jela 
cíleně zrovna teď, tak to ne. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Většinou ho hodím do šuplíku, pak třeba o víkendu, když jedu na nějakej větší nákup, 
tak se na něj třeba kouknu ještě jednou a rozhodnu se, do kterýho většího obchodu 
pojedu. Podle toho, ve kterým jsem třeba něco zajímavýho našla. A když vím, že jsem 
rozhodnutá, že jedu do Marka, tak si projdu už třeba jen to Makro. V ten moment si 
projdu už jen leták toho obchodu, kam jsem rozhodnutá jet, abych věděla, co případně 
vše tam koupit. 
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Kde uchováváš leták? 
Týden maximálně. Já to pak dávám do tašky a vozím to teď k ségře, protože malej sbírá 
sběr. Takže teď to tady mám třeba i měsíc, ale jinak to tak max. do 14 dní odnesu do 
kontejneru. Neobtěžuje mě to, je tu skladovat třeba dýl, mám na to tady to místo, takže 
pak se klidně k němu i vrátím, když najednou mám třeba cestu do Tesca, tak si vytáhnu 
jejich leták, i když už je připravenej tamhle na výhoz. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do tříděnýho odpadu. Protože mi to přijde ekologický. 
 
 
 
Respondentka č. 12 - Zuzana 
Věk: 32 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen) VŠ 
Zaměstnání: mateřská dovolená 
Místo narození a aktuální bydliště: Prešov (SK), Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): vdaná, 2 děti (syn 3 roky, dcera 1 rok) 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: společná 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 10. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
No, potravin nutnost a jako oblečení, dárky to je taková příjemná činnost. Nakupování 
to mě teď nebaví, protože musím každý den řešit, co budu vařit druhý den a to je prostě 
šílený. Jo, jinak to je pro mě takový příjemný vytržení z reality. Oblečení na sebe, dárky 
pro děti, takový to zavítání do obchodního centra. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Asi hračky a oblečení pro děti. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Protože manžel na to nemá čas, takže to je na mě. Tak jako půl na půl je to nutnost a 
radost. Tím, jak musím potraviny řešit každý den, tak to je taková rutina. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

 
Když to rozdělím na potraviny, tak tam bych řekla, že koupíme, co chceme, tam se 
neomezujeme i jsme schopni i ochotni si připlatit za bio věci a lepší maso a tak 
podobně. Bio kupuju, protože chci pro děti to nejlepší a snad to tak opravdu je. U těch 
hraček, dárků a oblečení, člověk vážně poměřuje, co potřebuje, aby nekupoval 
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zbytečnosti. U sebe a manžela to hodně zvažuju, co si dalšího koupím, protože 
nepotřebuju třeba kozačky, když většinu času trávím s dětmi na hřišti, tak proč hromadit 
věci, které neužiji? Koupit si to můžu, ale nejsem vnitřně ten typ, který by si kupovat 
věci jen pro radost. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Moc to nesleduju. Když přijdou letáky do schránky, tak to si je projdu. Aktivně to 
nevyhledávám, tak je to televize, když tam běží reklama a pak ten leták, nebo si teda 
leták vezmu, když někam přijdu do prodejny. Například z Déemka si je beru. 
V supermarketech už moc ne. Internet třeba moc nesleduju, to ještě, když mi přijde 
newsletter jako Tschibo, DM. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Že mi to přijde až domů, že to aktivně nemusím moc řešit. A přečtu si ho, až budu mít 
čas a rychle to prolistuju a mám přehled. To na internetu bych musela hledat tu stránku 
a pak v tom lovit ty věci a to je už náročnější na čas. A je tam spousta jiných nabídek a 
na to nemám čas. Reklama v TV zase ukazuje jen třeba 2 produkty, co jsou zlevněné, 
tak to mě taky moc neoslovuje. Ten tištěný leták je praktický. Je pravda, že ho pak 
člověk zase hned vyhodí, tak to není asi moc ekologické, ale to už je jiná věc. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Tesco, Albert, Lidl, Kaufland, Tschibo, Démko, Ty, kde nakupuju. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Částečně proto, že ty výrobky znám, třeba to Tschibo, že je znám a u těch ostatních, že 
jsou ty obchody nejblíž, Lidl, Kaufland, Interspar. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
V obchodě, leták, email.  
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Hledám v tom takové ty velké položky. A věci, na které jsem zvyklá. Třeba kupuju 
máslo Tatra, tak v letáku hledám, jestli tam náhodou není a když je, tak zvážím, zda se 
mi to za tu cenu vyplatí. Takže leták jen tak prolítnu a hledám položky, co znám a pak 
se kouknu na cenu. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Ty jo, ani nevím. Jo, možná tady, když jsem přišla na studia do Prahy a u kolejí byla 
Billa a to jsem si je brala, protože to jsme každou korunu řešila. 
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Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Když je to obchod, ve kterém nakupuju, tak mě to potěší, beru to jako aktivní přístup 
k zákazníkovi. Ale když tam jsou i letáky obchodu, kde nikdy nenakupuju, tak mě to 
spíš obtěžuje. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Řekla bych, že jo. Od doby, kdy začal pracovat, tak si může dovolit víc věcí, nemusí tak 
sledovat ceny, tak ne že bych to každý týden vyhledávala, ale když to přijde, tak se 
podívám. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
No, musí být blízko a musí mít dobrou nabídku ovoce a zeleniny, maso je pro mě 
podstatné a třeba, jestli maj čerstvé ryby. To bych řekla, že jsou ty základní věci, zbytek 
mají všichni přibližně stejné. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Preferuju české výrobky, co se týče ovoce, zeleniny, maso české a taky sleduju takový 
ty značky kvality jako klasa apod., tomu dávám přednost. Důvodem je, že je znám, že 
jsou kvalitní a že jsem s nimi spokojená. Máme jedno odzkoušené, vím, že je kvalitní, a 
tak se k tomu vracím. Jdu v tom obchodě po konkrétních vyzkoušených výrobcích. 
Takže kvalita je důležitá, cena – poměr kvality, ceny a země původu. České věci kupuju 
proto, abych podpořila místní producenty a tak nějak vnitřně to mám nastavené, že jsou 
kvalitní, ale když jsou např. vajíčka z Polska, tak to ve mně evokuje, že to je nekvalitní, 
že se to muselo odněkud z dálky dovést, tak už kvůli tomu je nekupuju. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Že ho potřebuju, že ho znám a že jsem s ním spokojena. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Jo, čtu, čtu. Datum spotřeby, nebo trvanlivost, kde to bylo vyrobeno, složení u potravin, 
ne moc podrobně, ale třeba obsah cukru kvůli dětem. 
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Olmu bych si vzala. Že to jsou ty olomoucké mlékárny a tady ten Pilos, to ani nevím, co 
je za značku a je nejlevnější, takže bych hledala výrobce. A tohle je nějaký německý, 
takže určitě tu Olmu.  
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Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Výrobky, které znám a pak ceny. A spíš hledám potraviny, spotřební zboží jen okrajově, 
ty nakupuju ve specializovaných obchodech. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Podstatné pro nákup. Obrázky jsou ale taky hezké, syn si je rád prohlíží. Když jsme 
v obchodě, tak jej synovi dám, aby se zabavil během nákupu v košíku. Listuje tím, a pak 
spolu vybíráme a učím ho slova. Maminky buď dávaj dětem rohlík, nebo ten leták. Na 
to je leták dobrej. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Já myslím, že tam je všechno podstatné. Kdyby toho tam bylo víc, tak by to postrádalo 
smysl, cena je nejdůležitější, kdyby tam bylo i složení, tak by toho bylo moc. Myslím, 
že tam je všechno, co by tam mělo být. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Slevový procenta, to mi přijde zbytečný, pak je toho tam už moc. Nebo recepty v letáku, 
to je zbytečný formát na leták, pak je toho tam moc, ale vím, že někteří lidi to maj rádi a 
vaří podle toho, já bych podle toho asi nevařila. Když je to takové nepřehledné, některé 
letáky jsou šíleně nepřehledné. 
Extrémně moc toho tam je.  
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Velice kladný, velice kladný, to je takový oddechový časopis, i když člověk nepotřebuje 
nic koupit, tak si takhle jím listuje a říká si „takhle by se mi to líbilo. Myslím, že to je 
jeden z katalogů, který je velice dobře zpracovaný a je aktuální po celý rok, člověk se 
k němu může kdykoliv vrátit. Na něj se stojí fronty, když přijde nový. Takže to si někdy 
vyloženě takhle sednu a listuju si, i když nechci nic koupit. Nechodí mi do schránky, 
takže buď si ho ukradnu, jak tam je nalepený v prodejně ten s tím nápisem, prosím 
vraťte mě, anebo si pro něj dojedu – jeden pro maminku, jeden pro tchýni, to je taková 
povinná literatura domácnosti. To je hezký leták. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Teď hodně dětskou Ikeu, doplňky, dekorace do domácnosti, tak když člověk už má 
zařízeno velkými kusy nábytku, tak teď už to jsou spíše takové doplňky, ale když naši 
dělali velkou rekonstrukci, tak to jsme řešili i kuchyně, a hledali i v těch speciálních 
katalozích a tak. Pro inspiraci bych řekla. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Člověk má rakový pocit, že se stará o domácnost, že ji zvelebuje. Je to hrozně hezký. 
Když se člověk podívá na ten jejich obývák, jak to tam maj hezký, tak najedou vidí, jak 
je ten jeho smutný, a vidí, kolik věci bych potřebovala, aby to vypadalo útulně, jako 
doma. Pro hodně lidí je inspirativní. 40 let tu něco takového nebylo, lidi měli všichni 
stejný kusy nábytku, tak je to cenově dostupné a člověk si tam může hezky zařídit 
bydlení. Paradoxně v zahraničí je tohle považováno za největší low cost, vybavení pro 
studenty. 
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Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Nic moc teda, musím říct, já to prolistuju a pak to dám na toaletu a někdy pak, když 
mám čas, si to přečtu. Možná to někdo ocení, že to vydávaj ve formě časopisu, ale jak 
říkám, málokdy si tam něco přečtu. Spíš se podívám na ty slevový kupóny na konci. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Hodinu. Možná ani ne, tak spíš půl hodinu. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
To už je tak měsíc. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
V Lidlu, plenky, trojpack Pampers za fakt výbornou cenu. Cenově to bylo výhodnější. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Jo, když jsem spokojená, tak se klidně vrátím. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
No, tak Ikea, to je speciální kategorie, ta opravdu zahřeje na duši, ale u těch ostatních 
ne, to se člověk spíš soustředí na tu cenu, tak tam ne. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Vánoční balíčky, to nás nezajímá, to nikdy nekupuju. Já nevím, prostě tu nevidím žádný 
standardní výrobek, který kupuju, a tady mají akci pro členy, tak se podívám, od kdy do 
kdy, abych to teda stihla zařídit. Tady mají adventní kalendáře, ale to bych tady 
nekupovala, ani nevím proč. Pánská kosmetika, tu si manžel kupuje sám, to mě 
nezajímá. Dekorativní kosmetika, tu používám, tak se podívám, zda tu třeba nemaj můj 
make-up v akci. A došli jsme do sekce malejch dětí, tam nakupuju často, tak to se 
podívám, přesnídávka, minus 7 korun, tak to není o tolik, abych tam kvůli tomu jela. A 
prací prášky a tablety do myčky, tak to se podívám, zda by se to nehodilo. Tak teď vím, 
co tam maj a až budu mít cestu do toho obchodu, tak si vzpomenu, že mě něco zaujalo, 
vezmu si leták na místě a znovu ho pořádně projdu a podle toho nakoupím. Prošla jsem, 
odkládám. 
Uzeniny, to vůbec, ani na cenu se nedívám, to až na místě. Mražené věci, masa, taky ne. 
Jogurty, který nakupuju a 4 koruny sleva, no to není až tak moc, tak mě to asi zaujme, 
řeknu si, no tak dobrý, ale kvůli tomu tam nepojedu, co rýže, alkoholy, pepsikoly, to 
běžně nekupujeme, i když teď možná kolem vánočních svátků jo, tak uvidím, tablety, 
prášky prací, tak ty dražší položky levnější o 35 %, to už zvažuju, kvůli tomu bych 
možná cestu do Alberta zvážila, ale udělala bych tam samozřejmě i jinej nákup. A leták 
platí jen do zítřka? Tak to bych si měla pro ty tablety do myčky pospíšit a pak se 
zamyslím, zda je opravdu už potřebuju, podívám se, kolik jich ještě mám a zjistím, že 
jich je ještě hodně, takže nic. Věnuju tomu nezbytný čas, už se k tomu jako nevracím, 



169 
 

 

 

nelistuju tím znovu, vyloženě taková ta informace, co mě ihned zarazí, tak po tom jdu, 
víc nic. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Do tříděného odpadu na papír. Maximálně se tu pár dní válí po stole a až mě to naštve, 
že tu překáží, tak jde do koše. Neschovávám si to, nekroužkuju si to, ani nevystřihuju. 
Jen si pamatuju, že tam něco bylo. 
 
Kde uchováváš leták? 
Maximálně pár dní na stole, pak to jde do koše. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Spíš jen pár dní, s výjimkou katalogu Ikea, ten si schovám celý rok. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do kontejneru na papír, protože třídíme, protože mi to přijde moderní. Prostě tam to 
prostě patří. Přijde mi to jako to minimum, co člověk může udělat pro přírodu. Už jsem 
s tím plánovala kuchyni, aby se mi sem vešly nádoby na tříděný odpad a abych mohla 
mít pohodlně rozděleno už doma. 
 
 
 
Respondentka č. 13 - Hanka 
Věk: 35 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): VŠ 
Zaměstnání: HR manažer  
Místo narození a aktuální bydliště: Praha, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý) : svobodná 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: společná domácnost 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 10. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Většinou formu zla, pokud jde o jídlo a někdy jako relax, pokud jde o oblečení a někdy 
je to zábava a forma trávení volnýho času. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
Knížky, pak někdy kosmetiku, a docela ráda nakupuju v lékárně – doplňky stravy a 
kosmetiku jako La Roche Posay. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Protože musím, nebo protože chci, a to ž chci, to je, že se chci za něco odměnit. 
Výjimečně, že bych se nudila, že bych to viděla jako trávení volnýho času, ale většinou, 
že se chci za něco odměnit, nebo že potřebuju něco. 
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Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 

Tak já se v současný době ve spotřebě vůbec neomezuju, nebo nemám ten pocit, že 
bych musela, takže se nedívám na ceny jogurtů apod. ale jsem od narození 
nerozhazovačnej člověk, takže si nekoupím nic, co úplně nepotřebuju, musí být dobrý 
poměr cena/výkon a že to není úplná blbost. Nejsem úplně rozhazovačný typ, že bych 
utratila prostě první, poslední, celou výplatu za blbosti, za věci, který mi pak doma ležej 
bez užitku, to ne, ale nepočítám peníze a koupím si občas něco hezkýho a nekoukám, 
jestli to stojí 3,5 nebo 5 korun. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Televize, rádio, věrností programy do emailu, letáky, občas billboardy a občas sms a 
web. Co mě se občas líbí, tak to je Marks and Spencer, když mi dostatečně dopředu 
pošle, že chystaj nějaký slevy a já to v tom mailu objevím včas, tak to tam díky tomu 
mohu přijít v první den slevy, kdy je ještě výběr. A musím říct, že mi vyhovujou ty 
lidmi zatracovaný letáky, teď jako na ně nekoukám tak jako, kde bych mohla ušetřit, ale 
spíš, kam se vyplatí dojet koupit něco, někaký zvláštní věci, který bych normálně 
nekoupila. Někdy koukám v těch letáku na drogerii, jaký maj nový produkty. Vzhledem 
k tomu, že nemám televizi, tak to mě tak nějak míjí.  
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Na emailu mi vyhovuje, že když nechci, tak ho nečtu a když chci, tak si ho rozkliknu, 
plus jako ty emaily se mi nikde nehromadí, můžu je prokliknout na ty stránky obchody a 
prohlídnout si ty věci víc, a včasnost, že ten mail chodí dopředu, takže můžu rychle 
reagovat. Ty letáky, já vím, co tam asi zhruba bude, vím, po jakých šáhnout, po jakých 
šahat nechci, a tam je zase víc těch informací, je tam komplexnější informace, protože 
letáky bejvaj vícestránkový a je tam víc věcí, tak já si občas ten leták ráda prohlídnu a 
když dělám větší nákup, pro mě to je hlavně na potraviny, tak tam si řeknu, co 
kdybysme udělali další nákup tady, protože tam maj více věcí, který mě zaujalo a dal by 
se z toho udělat nějakej dobrej oběd. Můžeš si to doma zaškrtnout a pak už jet po tom, 
co sis doma zaškrt, a je to barevný, je tam dost prostoru pro prezentaci výrobku, takže 
už mám představu, jak co vypadá. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
U nás většinou leží u schránek, já si z nich vybírám, tak to jsou potraviny, drogerie. 
Šahám po intersparu, po Lidlu, to kvůli těm jejich týdnům, daj se tam koupit ty jídla 
z mezinárodních kuchyní a levně, občas po Tescu, ale ne moc častu, to mě nějak 
nepřesvědčuje poslední dobou a Déemko z drogerií. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Hodně se to odvíjí od toho, jaký na mě dělá ten který obchod dojem, například Interspar 
mám danej jako kvalitnější, nebo Billu mám jakou kvalitnější, ale do ní chodím často, 
takže jejich leták si ani nečtu, zatímco třeba Tesco mi přijde z hlediska kvality potravin 
mizerný, takže pak je to samozřejmě o tom, jak je ten leták zpracovanej. Tak třeba Spar 
nebo Lidl má hezky udělanej leták. Musím si myslet, že to je dobrá značka a musím si 
myslet, že mě tam něco jako zaujme. 
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Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 
• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Leták, internet, newsletter. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Co nabízej a za kolik to nabízej. Já jsem zaměřená na jídlo, sekundárně kosmetiku se 
dívám. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Když mi bylo 15, tak jsem si sehnala úžasnou brigádu, že jsme rozdávali letáky v metru, 
nevím, čeho, ale lidi se o to prali a dokonce za to byli ochotni i platit a rvali nám třeba 
dvojkorunu. Pamatuju si, jak po revoluci to nebylo běžný a pak to byl přímo fenomén, 
tenkrát se celkem hodně četli, a pak jak rostla kupní síla obyvatelstva a s ní i počty 
letáku, tak to začali lidi vnímat jako obtěžující, a druhá věc, změnili se kanály, kterýma 
se letáky dávaj, dříve bylo běžný, že se rozdávali v metru, pak to metro zakázalo a dnes 
tam už nic z toho není, nebo ne aspoň ne legálně. Teď už se to dává do schránek a lidi si 
to tam nechtěj nechat pouštět a nutí je, aby se to nechávalo pod nimi a že si lidi vezmou, 
co sami chtěj, než, aby to adresně dávali do těch schránek. Hodně jsme s mámou kdysi 
pročítali letáky Kauflandu a Plusu, protože tam jsme chodili. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Vetšinou, že bysme se měli chovat víc ekologicky a tisknout míň papíru. Mám to 
spojený negativně, že leták sice dorazí, ale plní mi to schránku, což láká zloděje atak 
dále, a tak dále, plus mám spojený, když vidím, kolik je to papíru, kterej je svým 
způsobem zbytečnej, mám pořád otzáku, jakej je response rate na ten jednotlivej leták a 
jestli to stojí za to, že si vykácíme stromy na planetě. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Ono se to měnilo, jak mi rostla příjmová stránka. Čím vyšší příjem, tím míň mě letáky 
tankujou, sice je čtu, ale spíš ze zábavy, než nutnosti. Dřív jsme je poctivě pročítali a 
byli jsme ochotni jet kvůli relativně malejm slevám do poměrně vzdálenýho obchodu. 
Jezdili jsme třeba z Krče do Globusu na Černý most, byl tam ten cíl té ceny, za kterou 
jsme byli ochotni obětovat volný čas, to si dnes raději připlatím a mám volno na sebe. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Podle subjektivně vnímané kvality, podle šíře sortimentu, podle kvality produktů, podle 
toho, jaká je tam rychlost odbavený a vůbec ochota obsluhy. A musím říct, že 
v současné době nevybírám moc podle ceny, co se týká potravin. Ani blízkost nehraje 
takovou roli. Já mám třeba nejblíž Albert, kde je blbej výběr a nepříjemnej personál, 
takže to radši pojedu do Billi, která má dražší sortiment, ale milou obsluhu a je dál a 
mám pocit, že to je pro mě jako výhodnější. 
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Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Kvalita, v případě jídla prospěch pro zdraví, že to musí být zdraví prospěšný, musí tam 
být rozumný poměr cena/výkon a u těch potravin je to ale víc o tý kvalitě, ale u těch 
hadříků to je ten poměr cena/výkon. Nemusím mít jako ty nejdražší. Potom třeba u toho 
oblečení, že se mi to musí líbit, ale taky třeba, jak se daj věci reklamovat.  
A původ. Preferuju relativně výrobky vyrobený v Český republice, pokud zjistím, že 
nějaký výrobky jsou prostě polský, zvlášť teda, nebo čínský apod. Stane se, že 
nekoupím věc, kterou chci, když zjistím, že pochází ze země, kde si nemyslím, že by 
provádí nekvalitní, nebo nezdravý jídlo. Například u medu, ovoce zelenina, který jsou 
čínský, polský, ukrajinský ořechy apod. prostě nekupuju. Česky protože si myslím, že to 
je vyšší kvalita a že vrazím peníze do domácí ekonomiky. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Ta kvalita a země původu. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Jo, já si vždycky čtu takový ty srandy jako datum spotřeby a často si čtu i složení, 
zvláště pokud je to nová věc, u který nevím, co obsahuje – jako podíl masa, sůl, 
procenta čokolády. Není o tom, že to má éčko, tak to nekoupím, ale nechci kupovat 
šizený věci. U limonády zase na cukry nebo kalorie.  
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak já bych koupila tu Olmu. Protože to je česká značka, já od ní kupuju zakysanou 
smetanu, o níž si myslím, že je nejlepší, taková ta zelená. Takže tam mám dva důvody, 
proč to koupit. Tenhle neznám a Zott, to jsou Němci. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Co to je, za kolik to je a od kdy do kdy je akce. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Protože mi pomáhaj určit, zda je pro mě nabídka zajímavá a nebo nikoliv a zda mi stojí 
za ten čas, který bych věnovala nákupu v daném obchodě. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Dobrá by tam byla země původu, což tam občas u něčeho bývá. Třeba u masa – jestli to 
je český nebo argentinský hovězí, takovej lehkej detail, že? Anebo pomeranče. Hele, já 
nevím, jestli mi tam něco chybí. Dobrý by bylo, že když inzerujou něco zajímavýho, 
čeho maj tři kusy, tak aby tam člověk nejel zbytečně. 
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Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Štvou mě takový ty akce, který vypadal bombasticky a v osm už tam nejsou. Nevím o 
tom, co by mě obtěžovalo.  
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
No, ambivalentní, je to hezkej katalog, ale vydávaj ho jen jednou ročně. Jak můžou 
vydávat katalog jen jednou ročně? Je to hezky udělanej katalog, ke kterýmu se dá 
vracet, můžeš se na to prostě dívat pořád do kola. Ale ta periodicita – chápu, že vydat 
takovej katalog je náročný a že se nábytek nemění každý den, ale přece jen jednou 
ročně, to je mi málo. No, já mám pocit, že pak nemůžou bejt flexibilní na ty nový akce, 
protože to pak maj rozplánový na celý rok. Je hezky udělanej, že to je v tom kontextu 
celý místnosti, to podle mě dokáže ten výrobek prodat líp, než jen vyobrazený výrobek, 
ale tady je i kombinace obého, na to, jak je rozsáhlej, tak ve mně budí dojem, že to je 
kompletní sortiment tý Ikey, což podle mě ale není, takže je možná škoda, když 
vybírám ze deseti křesel, ale ve skutečnosti jich maj ještě víc. A když si nevyberu 
z těch, co maj v katalogu, tak že už mě nenapadne to jet zkusit do obchodu. Do 
schránky mi nepřišel do schránky, ani nepamatuju, takže si ho beru, až když tam mám 
těšit. Ano, těším se na něj, ne že bych teda nemohla kvůli tomu dospat, to ne. Na druhou 
stranu je to věc, kterou si opravdu ráda projdu. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Já to primárně beru jako zdroj inspirace o nábytkových věcech, pak pasu po novinkách, 
protože mám pocit, že ten jejich stávající sortiment už znám, takže novinky, to mě 
hrozně zajímá. Hrozně se zaměřuju na takový ty malý, dekorativní předměty, ty člověk 
kupuje častěji, než skříň. Tu kupuješ jednou, nebo tak maximálně 5x za život. Prostě to 
kuchyně ty menší věci, nebo dekorace. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Přestavovat si bydlení, vylepšovat si bydlení, upgradovat si bydlení. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Všechno, serou mě tam ty reklamy na ty produkty. Občas tam jsou překvapivě dobrý ty 
články. Jsou tam hezký články o životním stylu, o relaxaci atak. Jsou tam nějaký takový 
populárně-psychologický články, i ty články, kterýma se propagujou ty produkty, 
nejsou špatný. Kolikrát bych řekla, že to je na úrovni počtění nějakýho dobrýho levnýho 
magazínu, že tam jsou ty články občas hodně zajímavý, že jsem si je i kolikrát vytrhla 
jako např. Jak být spokojený v práci. A jsou zadarmo, vyzvedávám si ho na prodejně. 
Produkty jsou takovou nenásilnou formou propagovaný v těch článcích. Je pravda, že 
nejsou jako originální pro ČR, ale nevadí mi to. Mám ho ráda. Ráda si v něm čtu. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Půl hodiny max. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Teď o víkendu.  
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Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Kosmetika v Déemku. Protože bylo zlevněný a protože to je vhodný vánoční dárek. Ale 
ne pro mě, pro někoho jinýho. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Jo, určitě. Člověk má tendenci věci, který byly úspěšný, povedli se mu, opakovat. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Jo, většinou mám chuť na vepřový. No, občas si řeknu, jéé, to je hezký, to bych si 
mohla koupit, jee, to je fakt dobrej kauf, to je fakt hodně zlevněný, to bych si mohla 
koupit.  
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Cenové hity týdne, jo? Má to levnej papír. No, tady ty vlaječky u českých výrobků se 
mi líbí, to jsem ráda, že se dozvím, že to je český výrobek. Maj to tu ale divně srovnaný, 
proč maj na jedný stránce salámy a pleny huggies? Tak ti musím říct, že některý letáky 
jsou lepší, tohle je takové low-end. Kdyby tu byly menší obrázky tý usmívající se paní a 
větší toho zboží, který chci koupit, tak by to bylo lepší. Tady je dobrý, že u toho masa 
píšou, na co to je. Že vepřový kosti můžou bejt na polívku, kostičky jsou na minutku. 
Líbí se mi ta česká vlaječka, ta Klasa, já mám ráda Klasu. Hele, u těch uzenin, kdyby 
tam bylo napsaný, kolik procent je v nich masa, to bych se nezlobila, ale to bych po nich 
chtěla asi moc. Většinou to prolistuju rychle celý a pak jej vezmu pomaleji a víc se 
zastavím. Udělám si takovej prescreen. Přijde mi takovej celej rozházenej. Vánoční 
zboží přeskakuju, protože mi přijde, že tam bude šmejdský, a celý spotřební zboží 
v Kauflandu nechám pro nízkopříjmovou skupinu. Recepty, ale že zrovna recept na 
jablečnej štrůdl, zná každej, to tam mohli dát nějakej originálnější. Mělník – město na 
soutoku, to mě opravdu nezajímá, leták kombinovanej s novinama, no nevim. 
Nejzajímavější věci jsou na konci – vitamíny, brambory, ovoce. No, tak tady si moc 
nevyberu. Koupila bych si možná magnezii, olivy mám ráda, tuňák vypadá taky dobře. 
Tady mě zaujal koláč – Grotte majer konfitura. Tyhle novinky, ty mám docela ráda, 
ráda ochutnám něco novýho, takže ten bych možná zkusila. I třeba nový příchutě 
jogurtů ráda ochutnávám. Ceresoft, fuj. Kotlety, něco z masa bych si možná vybrala. 
Nechápu řazení těch produktů, třeba v tom nějaká logika je, ale mě uniká. Opětovně 
zelenina na poslední stránce. Hnusný kaki, je tu vyfocený hnusně, a třeba kytky, tady 
v zadu. Maj tam hezký kytky za dobrý ceny a proč je maj tady tak upozaděný, vzadu, na 
poslední stránce. Ráda listuju věcma od zadu – i třeba časopisy. Chlast, Somat je dobře 
zlevněněj. Když je dobře zlevněnej třeba Persil, tak to už se mi vyplatí jet do toho 
obchodu. Vánoční hvězdy. Tady mi přijde, že to řazení je sekční, je to menší leták, je to 
přehlednější, tohle má člověk pohodlně v jedný ruce. Má to vnitřní uspořádání. Losos, 
chlapovi bych koupila jesenku, protože to cucá, maj hnusný maso v tom Albertu, takže 
to přeskakuju. Mozarellu, nesnáším tady ty hotový saláty. Majonéza na první stránce, 
pampersky, tady ty peaches bych si koupila. V Albertu je úžasnej ten Albert magazín, 
kterej teď nově vede Dita Pecháčková, tak ten je super, ten si teď beru a i ty recepty jsou 
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teď super, Velmi dobře dělaný. Lidi ho hodně berou a používaj to a podle něj i 
nakupujou, takže to se jim povedlo. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Dám ho do sběru papíru. 
Kde uchováváš leták? 
Katalog Ikea určitě a i déle, než ten rok. Občas ano, ale maximálně po dobu trvání akce. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do tašky, kterou vyhazuju do tříděnýho odpadu na papír. Prostě třídím papír, plasty, 
sklo a kartonový krabice. 
 
 
 
Respondentka č. 14 - Mája 
Věk: 38 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): SŠ 
Zaměstnání: HR manažer 
Místo narození a aktuální bydliště: Praha, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): svobodná 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: sama 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 30 tis. a více 
Datum realizace rozhovoru: 10. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Nakupování bych rozdělila do dvou částí, buďto je to nutnost, anebo radost. Nutnost 
jsou základní věci typu potraviny, drogerie a radost, to jsou věci, který si jdu koupit jen 
tak – oblečení, věci do bytu, dárky pro někoho, ty taky nakupuju ráda.  
 
Co nakupuješ nejraději? 
Nejradši nakupuju dárky, protože to mám ráda celej ten proces a pak hezký věci pro 
sebe. Vůbec nejradši asi nakupuju, když nic nepotřebuju, když chci a můžu si jen tak 
udělat radost jdu a prostě, když mi něco padne do oka, tak s radostí koupím. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Buď to ta nutnost, nebo pro radost, když si chci udělat radost nebo někomu druhému. 
Ale určitě nejdu do obchodu jen tak zabíjet čas. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 
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No, omezování bych spojila s těma financema. Takže, když mám na to finance, tak jsem 
docela utrácivej typ, když se mi něco líbí, když mi něco padne do oka, tak to koupím, i 
když vím, že to třeba úplně nepotřebuju. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Internet a i letáky, který mi házej do schránky. 
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Letáky čtu skoro vždycky, vidím tam aktuální nabídky, když se něco chystám koupit, 
tak to třeba zrovna bude v akci, aktuální přehled o tom, co je. Na internetu komplexnější 
přehled, tak tam si najdu i cenové srovnání. Kde všude a za kolik to mají. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Interspar, kterej tady mám nejblíž. Kvůli zvířatům mi chodí Superzone, Démko, to mi 
chodí poštou a nějaký nábytek jako Asko, Ikea a pak takový ty elektro obchody. A 
Makro, a nepravidelně čtu Kaufland, Albert a Tesco. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Protože se mi dostanou pod ruku. Nevyhledávám je, prostě mi přijdou. Aktivně si je 
v obchodech opravdu neberu, využívám jen to, co mi přijde až domů. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Letáky, internet, televizi nemám, takže to vůbec ne, rádio občas zaregistruju nějakou 
nabídku v autě. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Tak určitě, aby tam bylo to zboží přehledně vyobrazený a aby z toho bylo jasný, že 
tohle zboží, v téhle gramáži, litráži, za tuhle cenu, od kdy do kdy nabídka platí, a ve 
kterých obchodech. A když je to hezky graficky zpracovaný, tak to jsem ráda. I hezký 
papír ocením. Aby to taky nebylo graficky přeplácaný. Spíš si prostě otevřu hezký leták 
a víc se mu pak věnuju, když je přehlednej. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Asi někdy po revoluci. Vím, že co bylo takový výrazný, to byly katalogy Ikea, to bylo 
zcela jiný, jedinečný. Obchod přišel zdarma s tlustým a hezky zpracovaných katalogem. 
Tak to si jako pamatuju, ale jinak úplně první leták, to ti neřeknu, to fakt nevím. 
 
Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Mě to nevadí.  
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Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Jo, můžu říct třeba, prodejny typu Albert jsem moc nemusela, ale tím, jak chodily 
letáky, tak díky nim jsem našla zboží, které mě tam přitáhly. Ano, ty letáky mě 
upozornily, že i ty menší obchody, kterejm jsem do tý doby nevěnovala pozornost, 
mohou mít zajímavou nabídku a stojí do nich občas zajít. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Tak nejvíc podle lokality, to pořád vede – blízkost, dostupnost, podle toho, kde žiju, 
pracuju, nebo aby to bylo po cestě. Při větších nákupech i třeba finanční úspora. To 
zrovna Interspar není, takže velký nákupy dělám třeba v Makru. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Kvalita, cena, to je asi nejdůležitější, určitě taky vzhled, obal. Dopad na životní 
prostředí. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Tak já jsem poměrně konzervativní, takže pokud si něco najdu, co mi vyhovuje, tak to 
pak kupuju. Novou věci si koupím, právě když mě třeba na to upozorní ta reklama, 
anebo když mě to nějak extra zaujme jako když to je bio, fair trade, nebo tak něco 
ekologickýho. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Ano, určitě. Zajímá mě složení výrobku, moc nesleduju kalorie, to mě nebere, ale 
složení jako takový. U masnýho výrobku, kolik tam je procent masa, aby to nebylo ňáký 
šizený, u čokolády podíl kakaa, prostě podíl dobrých surovin a kolik to je chemie. 
Datum spotřeby taky určitě sleduju. To je asi základ. Občas se dívám na gramáž, tak 
výrobce určitě. Dávám přednost českým výrobcům, mám pocit, že je to je lepší 
podporovat český výrobce, než ňáký dovozy, jednak podpora český ekonomiky a 
jednak, proč bych měla kupovat něco, co se sem dováží přes půlku Evropy, když mohu 
mít naše, co se tu vyrobí. To je i ten pohled ekologický. 
 
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak určitě bych zvolila Olmu – je to český výrobce a znám tu značku a vím, že je 
kvalitní. Zott je rakouskej nebo německej a tohle neznám. Zrovna tady bych ty jogurty 
moc detailně nezkoumala. Asi tu Olmu, i když je nejdražší. 
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Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Hledám tam informace o tom zboží, podle fotky je už vidět, co to je, zda to je český 
výrobce, bio/nebio. Cena, to je jasný, proto se ty letáky dělaj, že tam mají nějakou akci 
na to. Od kdy do kdy to platí a kde to mohu koupit. Víc sleduju jídlo. Ale je třeba, že 
třeba v tom Makru chodím víc pro drogerii a spotřební zboží. Ale v tom klasickém 
letáku to jídlo. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
To jsou pro mě ty podstatný, abych se mohla rozhodnout. 
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí? 
Třeba ten výrobce, ale oni to občas propagují, že tam mají tu vlaječku ČR, země původu 
by mě třeba potěšila. Jinak to základní tam je a zbytek si když tak dohledám až 
v obchodě, pokud bych ještě potřebovala něco dalšího. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
Nesleduju takový ty spotřebitelský soutěže, sbírání bodů a podobně, tady ty spodní části 
prostě nesleduju, tak není to že by mě to úplně obtěžovalo, ale nesleduju to. 
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Kladný, velmi kladný. Líbí se mi tím listovat, prohlížeti si ho, i když nemám žádnou 
potřebu něco kupovat. Ani mi nechodí do schránky, takže si pro něj musím dojet, když 
tam mám cestu. A musím říct, že se na něj těším, až zase bude novej.  
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Mě se už líbí i jen to, jak je graficky zpracovanej, listuju, koukám a beru to jako 
inspiraci, protože tam maj docela zajímavý nápady, jednak jakoby celý pokoje, jak lze 
poskládat interiér. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
Inspiruje mě to k tomu, jak bych čas od času mohla přeměnit tenhle svůj byt, i když to 
je pidi prostor, takže to není nic moc možností, ale tak jednou za rok, to tu přestavím, 
někam přešoupnu postel, skříně, přestavím to. Jak v katalogu, tak v obchodě mají ty 
vzorový byty a to je fajn pro inspiraci. Plus takový ty doplňky, třeba nový ubrus, blbost, 
ozdůbka, váza, povlečení, to jsou věci, se kterými mohu improvizovat i tady v tom 
malým prostoru. 
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Tak tam jsou i zajímavé články, to není jen o reklamách, o zboží, jsou tam různý tipy a 
články. Sice je pravda, že mi některý přijdou takový moc obecný, takový bla, bla, bla o 
ničem, ale to si vždycky beru do vany. To se naložím do vany a tam to celý přečtu. 
V tom hledám tipy na dárky, já je mám ráda, ty jejich vlastní výrobky, mám ráda tu 
jejich bio řadu a mám to vyzkoušený. Bio kupuju pravidelně. Když mám na výběr, tak 
dám přednost bio, takže upřednostňuju bio jogurty, mléčný výrobky, fair trade čokoládu 
si koupím taky raději, než obyčejnou. Jednou za čas si koupím i bio kosmetiku. Přijde 
mi lepší, že to je pro zdraví a fair trade vnímám jako celej systém, věřím, že nákup bio a 
fair trade výrobků má smysl a pomáhá to. Možná naivně, ale věřím tomu. 
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Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Tak asi čtvrt, půl hodiny. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Minulý týden v Makru. 
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Tekutý prací prostředek, pro miláčka rumy, rodiče chtěli nějaký vína. A další drogerie, 
prostě věci, co mi docházely a že to měli v akci. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Ano, tak je důležitý, že tam to zboží je, to se ne všude stane. Třeba v Lidlu to mě štvalo, 
že to tam pak už není, a přitom to jsou kvalitní věci a ráda bych si to koupila. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Určitě, libé i nelibí. Libé určitě třeba Ikea. I když i tam může být nelibé, kdy tam je 
třeba super věc, která se mi líbí, ale nemohu ji mít, ať už je zbytečně drahá, nebo že se 
mi sem už nevejde. Ta Ikea nebo ta kosmetika to je takové specifické, to jsou příjemné 
pocity. Že bych ale slintala třeba nad letákem Penny, že tam má super sýr, tak to asi ne, 
ale zase třeba tady ta česká kvalita, tak to vnímám dobře, že mám ráda český výrobky a 
podporuju je, tak mě potěší, že to tam vidím. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
Postupuju od začátku do konce. Nejdřív to tak zběžně prolistuju, koukám, co tam jen 
tak mají, rychlejším pohledem, moc se u toho nezastavuju, jen když vyloženě něco 
sháním. Maso, to moc nečtu, takovýhle koukám, že tam mají třeba Bailleys s hrnečkem. 
Zarazím se u značek, který znám, který pravidelně nakupuju, to, co nekupuju, to jen 
proletím. Mražený a smažený věci to vůbec nekupuju, to hned přeskakuju. Tady u 
nabídky pultových uzenin, to taky přeskakuju, protože to nekupuju, u toho mi právě 
vadí, že se tam nedočtu to složení, takže teď raději kupuju balený věci, abych věděla, co 
vlastně v tom je, z čeho to je vyrobený. No a pak se většinou k tomu vrátím znovu. 
Leták je od do a vracím se k tomu, co mě zaujalo. Jo, med, lesní med za docela dobrou 
cenu, ale to je takový ten ze zemí EU, to nekupuju, To radši ho koupím na trzích přímo 
od včelařů, nebo že tam je napsáno přímo ten Český med. A tady se zarazím u alkoholu, 
tady jsou vína, ty mám ráda, tak se tu zastavím, kouknu, jaký maj víno a detailněji 
studuju, tady je dárkový balení, jsou vánoce, to by se mohlo hodit jako dárek pro 
někoho. Martini extra dry, to je docela dobrá cena, to by šlo. Kolik stojí máslo to nevím, 
ale u dražších položek tuším, kolik co stojí.Náký sýry, mléčný výrobky. Mám hodně 
ráda sýry, tady maj nějakej francouzskej, tak ten bych mohla zkusit, u něj se v obchodě 
případně zastavím. Na nákup si píšu seznam, tak ho tam připíšu a v obchodě se 
podívám, z čeho je složenej a odkud je. Leták si už s sebou na nákup ale neberu, ani 
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v obchodě si ho už nevezmu. A tady ještě hořká čokoláda, tu maj rodiče rádi, tak tu 
bych jim mohla vzít pro radost. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Vyhodím, hned. 
 
Kde uchováváš leták? 
Nikde, jde hned do tříděného odpadu. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
De facto ho hned vyhodím do koše. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Do tříděného odpadu. Věřím tomu, že to je tak ekologičtější a lepší pro naši planetu. 
 
 
 
Respondentka č. 15 - Bára 
Věk: 33 
Dosažené vzdělání (VŠ, SŠ, vyučen): VŠ 
Zaměstnání: knihovnice a amatérská fotografka  
Místo narození a aktuální bydliště: Karviná, Praha 
Rodinný status (svobodný/á, vdaná, ženatý): svobodná 
Žije ve společné domácnosti nebo žije sám/sama: sama 
Čistý příjem domácnosti (10-20tis.; 20-30 tis.; 30 tis. a více): 10-20 tis.  
Datum realizace rozhovoru: 13. 12. 2012 
 
Vztah ke spotřebě 
Co pro Tebe znamená nakupování/obstarávání zboží/spotřeba? Mohla bys to 
prosím rozvést? 
Nutnost. I radost, taky občas. Nutnost, tak třeba spojenou s tím, že musím jíst. A radost, 
že si můžu koupit něco, co mi udělá radost, nějaké nové oblečení, hezkou knížku atak. 
Nebo něco dobrého taky. 
 
Co nakupuješ nejraději? 
No, tak třeba oblečení. Knížky. Ráda podporuju třeba kamarády a věci, který dělaj, 
který uměj. Z umělecké branže. 
 
Z jakého důvodu chodíš nakupovat? (Jdeš nakupovat jen, když něco potřebuješ, nebo 
je pro Tebe nakupování formou zábavy či odpočinku?) 
Tak potřebuju jíst, takže běžné potřeby, tak občas si potřebuju zlepšit náladu 
nakupováním, jsem ženská, že? (smích) nebo se mi prostě něco líbí, chci si udělat 
radost, nebo někomu chci udělat radost. 
 
Omezuješ se nějak ve spotřebě? Nebo koupíš vše, nač máš peníze a po čem toužíš? 
Ano/Ne 

• Ano - Proč se omezuješ? 
• Ne - Proč se neomezuješ? 
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Omezuju se ve spotřebě, protože jsem omezena penězma, místem v bytě a trochu se 
snažím uvažovat, než něco koupím. A taky jsem třeba omezena tím, že nemám 
pořádnou lednici, tak si nemohu moc kupovat věci do zásoby. Moc nechladí a mrazák 
nefunguje vůbec. Ale i kdybych měla prostor a finance, stejně bych byla střízlivá. 
Nemám ráda plýtvání. Proč plýtvat, proč si kupovat kupu jídla, který by se pak zkazilo, 
nebo oblečení, který neunosím. 
 
Forma nabídky 
Jaký způsob informování o nabídkách obchodů ti nejvíce vyhovuje?  
Asi internet, ten používám nejvíc a pak dám na doporučení známých. Letáky ty ani 
moc, až na výjimky, nepoužívám.  
 
Co ti na tom vyhovuje? 
Osobní doporučení je jasný, osobní zkušenost je k nezaplacení. Pak mám blíže 
k moderním technologiím, než třeba k papírovým letáků. Snažím si aktivně vyhledávat 
vlastní informace. Nejsem třeba orientovaná na cenu a nic moc dalšího se v letáku 
nedozvíš. Pro mě je důležitější kvalita, než cena. 
 
Které tištěné letáky s akčními nabídkami využíváš?  
Ikeu, jo když m i něco přijde domů do schránky, tak to zběžně projdu. Potraviny, 
drogerie. Interspar, Tesco, Albert. 
 
Co si myslíš, že je příčinou, že pracuješ právě s těmito a ne jinými letáky? 
Tak protože mi choděj do schránky. Ale aktivně je moc nevyhledávám. Maximálně tu 
Ikeu, tu si tam vezmu vždycky. 
 
Kde vyhledáváš nabídky obchodních řetězců? 

• V obchodě, v tištěné podobě 
• V poštovní schránce v tištěné podobě 
• Na webových stránkách obchodu 
• Na speciálních stránkách pro nabídky řetězců jako například – 

http://www.akcniceny.cz/letaky/, http://www.iletaky.cz/, http://letaky.prodejce.cz/ 
Internet, u potravin ty letáky. Anebo je nakupuju spíš úplně bez něj, prostě jdu do 
potravin a nakupuju, co mě napadne. 
 
Vztah k nabídkám obchodních řetězců 
Co tě zajímá na tiskovinách obchodních řetězců (akční letáky, magazíny, brožury)? 
Třeba hodně koukám na grafický zpracování. Tak i na ceny, ale není to pro mě priorita. 
Nějaký srovnání mě zajímá, hodně koukám na to grafický zpracování, jak moc je to 
podbízivý, když je to moc podbízivý, tak mě to spíš odrazuje. To je asi tím, že jsem 
fotograf. Hodně koukám na tu grafickou stránku. Koukám prostě na fotky. U 
produktových fotek je ale všechno stejný, ale Ikea to má hezky naaranžovaný, nebo 
když jsou v tom i nějaký lidi, tak to víc zaujme. 
 
Pamatuješ si na své první setkání s letákem obchodu, propagačních materiálů 
obchodních řetězců? 
Myslím, že pořádně ne. Možná kdysi dávno nějaký černobílý, po revoluci asi. 
Devadesátý léta asi byly nějaký takový v novinách - nějaký akční černobílý obrázky 
s cenama. Ale vyloženě si nevzpomínám jako, co to bylo. Ale určitě byly takový ty 
zásilkový katalogy jako Neckermann, Quelle, Otto. 
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Jaký jsi měla pocit z toho, že se ti nabídka obchodu dostává až do poštovní 
schránky? 
Upřímně řečeno mě to víc štve. Je to velmi neekologické. Třídím odpad a tak se snažím 
papírovým letákům a všem papírovým novinám vyhýbat, je toho až moc, no. 
 
Změnil se od té doby nějak tvůj vztah k nabídkám obchodů? Jak? 
Myslím, že ňák moc ne. Myslím, že když jsem byla na škole, tak jsem to tak moc 
neřešila, že teď nějak víc řeším ten ekologický pohled na věc. Před tím jsem asi víc 
řešila ten ekonomickej pohled, přece jen jsem byla chudej student, dnes víc přemýšlím, 
když si vybírám. Víc myslím na svý zdraví, víc hledám kvalitu, a taky na tu ekologii. 
 
Motivace ke spotřebě 
Podle čeho vybíráš obchod, kde nakupuješ? 
Podle toho, co je blízko, většinou. Nebo cestou. Podle vzdálenosti. Poblíž mám třeba 
žabku, což není úplně ono, z těch větších Interspar, tak tam chodím, no asi hlavně, co 
mám po cestě. Ale když mě někde třeba otráví protivnej personál, tak už tam potom 
třeba nejdu. Takže i neslušný chování nebo špína mě odradí. Třeba ve Vysočanech, ta 
Norma, to bylo něco, hrůza. To bylo fuj. Určitě je pro mě nejdůležitější vzdálenost, ale 
pak roli hraje i personál a čistota. 
 
Jaké vlastnosti zboží jsou pro Tebe klíčové pro zakoupení? Např. já kupuju prací 
gely, protože neobsahují fosfáty a rozpouštějí se od nejnižších teplot. (cena, kvalita, 
země původu, výrobce, značka, ekologické aspekty výrobku jako ekologické obaly, bio 
kvalita, kde bylo zboží vyrobeno, kým a za jakých podmínek?) 
Určitě se koukám na složení výrobky. Snažím se kupovat šetrný výrobky. Ne vyloženě 
třeba bio, ale takový ty ekologický prací prostředky, prostě co nejmíň, co zatěžujou 
přírodu, nebo pro mě. Snažím se vyhýbat vyloženě nezdravým věcem, takže studuju 
složení. Kvalita je prostě stěžejní. Tak určitě i cena, ale není pro mě prioritní, ale 
koukám na ni, to je jasný. Vzhled taky sleduju. Nevybírám jen podle vzhledu, ale roli 
určitě taky hraje. Nemám důvěru třeba k vlastním značkám obchodních řetězců, tady 
v Česku, jako že třeba Tesco, ble. Většinou je pak ještě zkušenosti. Když mi něco 
chutná, vyhovuje, tak to pak koupím znovu. 
 
Co nakonec rozhodne o tom, že si koupíš právě ten který výrobek? 
Šetrnost k prostředí, kvalita, obal, značka, asi v tomhle pořadí. 
 
Čteš informace na obale výrobku, než jej vhodíš do košíku, pokud to není výrobek, 
který pravideln ě nakupuješ? Ano/Ne 

• Ano – Jaké informace o výrobku hledáš? (původ, složení, kvalita, cena, 
výrobce, značka?) 

• Ne – Z jakého důvodu tě to nezajímá? Podle čeho se tedy rozhodneš takový 
výrobek koupit? 

Snažím se to číst. Jako jo, víc na to koukám, než třeba před třemi lety. Čtu. Jestli tam 
nejsou nějaký škodlivosti v tom, složení čtu. Výrobce, ten mě taky zajímá. Dávám 
přednost českým výrobcům. No, tak jako nemám důvěru v produktům vyrobených 
v EU, tak chci podporovat český průmysl, český hospodářství. A taky nechci, aby to 
cestovalo dlouho. Pokud si mám vybrat mezi jablky od nás nebo z Itálie, tak dám 
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přednost českým, to je jasný. Ty naše nestrávily, většinou teda, noc v kamionu, že? To 
je pro mě taky důležitý.  
  
Demonstrace – respondent dostane na výběr 3 totožné výrobky – bílý jogurt – jeden od 
renomované české značky (Olma), druhý privátní značky obchodního řetězce Lidl 
(Pilos) a třetí renomované zahraniční značky (Zott). 
Tak to bych si koupila nejdražší Olmu. Protože je českej, z Olomouce, no nejdřív Olmu, 
pak Zott, potom Pilos, protože tu značku neznám. Rozhodla bych se pro Olmu, kromě 
toho, že je česká, s ní mám dobrou zkušenost. To, že tu značku člověk zná, to ho hodně 
ovlivňuje. Reklama opravdu dělá hrozně moc. Přitom, když ten Pilos teď zkoumám, tak 
vidím, že českej od Hollandie, takže je z nich asi nejlepší. Hmm, to je teda síla. 
 
Způsob užití tiskoviny 
Jaké informace v letáku supermarketů hledáš? 
Cíleně úplně nic nevyhledávám. Asi se dívám na to vizuální zpracování, pak co o tom 
výrobku píšou, na cenu se taky juknu, ale cíleně nic nevyhledávám. 
 
Z jakého důvodu vyhledáváš právě tyto informace? 
Tak mě něčím zaujmou. Koukám, co nabízí, abych věděla, co maj, co prodávaj. Musí 
mě zaujmout obrázek, pak se podívám na cenu.  
 
Jaké informace ti v něm (letáku supermarketů) chybí?  
Třeba výrobci mi tu chybí nebo u masných výrobků podíl masa. Třeba přepočet na 100g 
tu maj, to asi musej za zákona. 
 
Jsou v letáku informace, které Tě obtěžují? Jaké? 
To mě rozčiluje, jak jsou velký a tlustý. Oni to maj ale vymyšlený, lepší řetězce maj 
menší a upravenější formát, čistší grafický zpracování. Kaufland je i na hnusným papíře 
a působí agresivně, samá červená. Lidl má sice velkej formát, ale má to hezky 
naaranžovaný, to má člověk fakt chuť si to jít koupit. Prostě vzhled je důležitej. Albert 
to má sice taky v pohodě, ale už malý, pro některý lidi hůř čitelný. Taky mě rozčilujou 
fotky těhle šťastnej lidí a velký nápisy, protože to zavání bulvárem. Tyhle ilustrační 
fotky mě fakt štvou. Je to jak bulvár, moc zvýrazňujou, samá červená barva, je to 
agresivní. Taky zvýrazňování slev mě irituje – „zlevněno, akční cena, levné“, no, to je 
opruz. Aby to nebylo tak agresivní, to bych uvítala. Uvítala bych uhlazenější formu. 
 
Jaký je tvůj vztah ke katalogu Ikea? (Líbí se ti? Těšíš se, až si nový výtisk projdeš? 
Nebo si jej projdeš jen proto, že Ti byl doručen do poštovní schránky?) 
Docela dobrej. Líbí se mi, 2013 už? Jo? Já to až tolik nesleduju, vezmu si ho, až tam 
sem. Ráda si ho prohlížím, maj ho hezky udělanej. 
 
Jaké informace v katalogu Ikea vyhledáváš? 
Zařízení do malých bytů. Různý doplňky, prostě jako, že mě zaujme na první pohled, že 
je dobře udělanej, má hezký fotky, hezký barevný kombinace, je na hezkým papíře. Už 
to vypadá jako luxusněji, než nějaký Asko, prostě vzbuzuje to důvěru, ale není to 
přehnaný, není to pro snoby. Je to takový severský, jako hodně, jo. 
 
K čemu tě inspiruje katalog Ikea? 
K nákupu. Inspirace, jak si zařídit byt. Určitě to mají hezky barevně udělaný. Asi častěji 
ale asi vyhledávám na internetu, ale spíš chodím na ten web. Kde jsou spíš ty 
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samostatný produkty a kde si to můžeš sama vyhledat přesně podle toho, co potřebuješ. 
Jsou tam sice taky lidi na fotkách, ale není to tak agresivní, že to těm lidem věří, že jsou 
v tom bytě, co je tam vyfocejen, fakt šťastný, není to umělý, nepřirozený. Šťastný 
rodince prostě věříš, že jsou šťastná rodinka, uměj prostě aranžovat. Je to vkusné.  
 
Co si nejraději p řečteš v magazínu DM Journal? A co si myslíš, že je důvodem, že 
čteš právě toto? 
Články si přečtu ráda – o čaji si ráda přečtu, ten piju, o samotě bych si taky přečetla. 
Sauna, no, vidíš, to bych docela ráda začala chodit. Knihy se podívám. A tady recepty 
pečení, to dostanu hlad. Články na témata, co mě zajímaj, si prostě přečtu. Jako čaje, 
horoskop, opary, protože na to trpím, ne že bych čekala, že se dozvím něco novýho, ale 
pro jistotu, co kdyby. Paradoxně moc neřeším slevový kupóny, mám s nimi problém, 
obvykle zapomenu, že ho v tý peněžence mám, takže vždycky propadne. 
 
Kolik času týdně odhadem strávíš studováním letáků? 
Tak moc ne, půl hodiny? Průměrně asi ho, pokud člověk něco neshání. 
 
Kdy jsi byla naposledy nakupovat zboží nabízené v letáku? 
Ve Finsku, kde měli slevy na hrníčky s Muminkama. Tady asi moc ne. Vytáhnu je ze 
schránky, projdu je a hned je vyhodím do koše.  
 
Co jsi nakoupila naposledy podle letáku obchodního řetězce? Proč jsi koupila 
právě toto zboží? 
Ve Finsku hrnky s Muminkama, a jsou z Arabia porcelánky, takže jsou i velmi kvalitní. 
To je finská porcelánka. Koupila jsem si je na památku. 
 
V případě, že se Ti nákup podle letáku osvědčí, je to důvod návratu do stejného 
obchodu? Čím si myslíš, že to je? 
Jo, to jo, když to funguje, tak má člověk chuť se vrátit. 
 
Fantazie, utopie 
Při listování tiskovinami vnímáš nějaké emoce? Vzbuzuje v Tobě prohlížení 
tiskovin obchodních řetězců nějaké pocity? Jaké? 
Znechucení u některých letáků – z jejich formy, jejich podbízivosti. Milé pocity třeba u 
Ikea, že ho to potěší. 
 
Demonstrace užití vybrané tiskoviny 
Nyní si prosím vezmi nějaký leták, který tu máš, a ukaž mi, jakým způsobem jej čteš, co 
v něm hledáš, co tě přitom napadá, cokoliv, co ti přijde na mysl. Prosím vyslovuj své 
myšlenky nahlas.  
 
Tak jak vidím, nejdřív koukám na cenu, protože je nejvíc zvýrazněná. Nepeču, takže 
tohle nic. Choceňský jogurt bych si koupila, protože je dobrej a osvědčenej. Medový 
pláty, tak to vůbec nevím, k čemu to je dobrý. Podle obrázku nevím, název evokuje 
včelí úl, ale asi to je polotovar na medovník. Připomíná mi to, že jako budou hodně 
rychle Vánoce. Je to děsný, jak to letí. Samý sladký, nezdravý věci. Přemýšlíš, když tu 
maj ty čoko figurky, že tam toho kakaa v tý čokoládě moc není. A vína, to bych si hned 
dala. alkohol to mě hned napadne prohibice. Zrovna dneska jsem mluvila s kolegyní, 
její manžel je policajt a pracuje na tom metanolovým alkoholu, takže jsme se zrovna 
bavily, že říkal, že by si teď nekoupil žádnej českej alkohol, ani rum - tuzemák od 



185 
 

 

 

Božkova, taky že měli něco. No, nevím, no, tak ho teď raději nekoupím. A tady je 
nějaká soutěž, adventní kalendář s dárky. Tak to nic. Uzeniny od Zedníčka, to mi taky 
nic neříká. Neznám, takže nevím, vypadá to hezky, ale proč tu neuváděj ten podíl masa, 
hned bych měla lepší představu. Super 15% sleva, ale je v tom vůbec maso? Za co mám 
vlastně platit: Taky mě zaujali tady ty figurky, co tam jsou. Proč tam je třeba tygr 
šavlozubý a co má společnýho s omega tři kyselinami? Anebo tygr šavlozubý, nebo 
veverka s ořechem u Májky, tak nevím, zda to má člověk pobavit. A jo, tady je, že 
Tesco prodává Dobu ledovou na DVD. Ale při prvním pohledu si řekneš, co to je? A 
když neznáš dobu ledovou, tak tě to ani nenapadne s tím spojovat. Koukám na varnou 
konvici, že bych ji potřebovala, ale Tesco varná konvice, to asi ne. Sice za 299, ale 
noname, to bych si nekoupila. Taky koukám na oblečení. No, a to je všechno. Ovoce 
maj hezky nafocený, ale to je Tesco a tam to je obvykle hrozný. 
 
Jiné užití 
Co uděláš s tištěným letákem poté, co jsi jej pročetla?  
Vyhodím, do tříděného odpadu, samozřejmě. 
 
Kde uchováváš leták? 
Nikde, vyhazuju. 
 
Jak dlouho máš leták doma? (po celou dobu trvání akční nabídky? Déle? Kratší 
dobu?) 
Kromě Ikea to jde hned pryč. 
 
Kam vyhazuješ letáky? Z jakého důvodu? 
Proč ho dávat do společnýho, pro lepší pocit, lepší svět? Asi hodně dbám na nějakou 
ekologii, no. 

 

 

 


