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Abstrakt 

Bakalá ská práce popisuje fenomén demokratizace luxusního módního zboží. Jejím 

cílem je pojmenovat a vysv tlit faktory, které tento jev zap íčiňují a zároveň usiluje o 

porovnání t chto teoretických poznatků se skutečným postojem ve ejnosti vůči 

luxusním módním značkám. První část práce p ibližuje teoretické a historické ukotvení 

luxusního módního zboží, což je nezbytné pro následné pochopení jeho demokratizace. 

Ovšem už v rámci kapitoly zabývající se historií luxusního módního zboží se v nuje 

značná část práce prvním náznakům demokratizace. Druhá část práce popisuje proč 

dochází k demokratizaci luxusního módního zboží a vysv tluje co ji způsobuje. Tato 

část se zároveň v nuje novému luxusu. Pro t etí, praktickou část práce, je st žejní 

dotazník, který zkoumá vnímání luxusního módního zboží v myslích spot ebitelů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Abstract 

The main goal of the thesis is to explain phenomenon of fashion luxury goods 

democratization. The aim is to describe why and by what means it is caused and 

compare those theoretical findings with perception of fashion luxury brands by 

consumers. The first part of the thesis sets theoretical and historical background for the 

work as it is important for further understanding of the fashion luxury goods 

democratization. Nevertheless the first wave of democratization is already described in 

the chapter dedicated to history of fashion goods. The second part of the work describes 

by what means and why is democratization of the fashion luxury goods caused. This 

part of the work also examines the concept of new luxury. The third, last part, of the 

work is dedicated to comparison of theories with results of questioner on the subject of 

luxury goods perception.  
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Úvod 

1.1 Motivace k výběru práce a její záměr 

Luxusní módní značky jsou vid t víc, než kdy p edtím. Ať už jde o možnost 

sledovat jejich p ehlídku nové kolekce online, podívat se na aktuální produkty 

prost ednictvím multibrandového e-shopu, nebo si zakoupit jejich levn jší oblečení díky 

kolaboraci s vybraným masovým módním et zcem. Informace, které byly d íve 

dostupné jen vybrané skupin  klientů, stylistů a noviná ů, o nichž bylo možné dozv d t 

se pouze prost ednictvím nejlepších módních časopisů, jsou nyní díky internetu 

k dohledání velmi jednoduše a p ístup k nim má prakticky každý. 

Stejn  tak samotné značky, jež byly d íve výsadou jen velmi bohatých 

konzumentů, cílí na stále v tší skupinu spot ebitelů, jelikož společnost nabyla blahobytu 

a rozrostla se o st ední t ídu, která nap íklad ješt  do nedávna v Čín  vůbec 

neexistovala. Tato st ední t ída si nov  může dovolit nákup luxusních módních 

produktů, jelikož značky rozší ily své portfolio o cenov  dostupn jší zboží a n které 

módní domy navíc založily své levn jší podznačky. Nap íklad britská Burberry se 

rozrostla dokonce o t i: Prorsum, Brit, a London.  

V důsledku t chto nových strategií, jež začaly luxusní módní značky uplatňovat, 

vlastní jejich produkty stále v tší skupina konzumentů, což dle odborníků způsobuje 

demokratizaci luxusního módního segmentu.1  

Motivací k napsání této práce se stala má touha pochopit proč značky, které by 

m ly být jedinečné práv  tím, že jsou nedosažitelné a jejich produkty nejsou masov  

rozší ené, cílí na stále širší skupinu spot ebitelů. Zároveň jsem cht la zjistit, zdali je 

demokratizace luxusního módního zboží způsobena vn jšími vlivy či vnit ní strategií 

jednotlivých značek. Navíc mne zajímal vliv demokratizace jak na samotný segment 

luxusního módního zboží, tak na jeho vnímaní ve ejností.  

Cílem této práce je popsat faktory, které demokratizaci luxusního módního zboží 

způsobují a zároveň vysv tlit, proč a jak k takovému jevu dochází.  Text si zároveň 

klade za cíl zjistit, jestli tyto teoretické poznatky odpovídají i skutečnému postoji 
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ve ejnosti vůči luxusním módním značkám. V rámci toho se práce dotkne i otázky, co 

dnes vůbec luxus p edstavuje, ovšem nemá ambice hledat na tuto otázku jednoznačnou 

a jasnou odpov ď. 

 

Práce je pomysln  rozd lena na t i části. Vzhledem k tomu, že téma 

demokratizace luxusního módního zboží je velmi komplexní a pochopení problematiky 

si vyžaduje teoretický i historický exkurz, první část se zam uje práv  na tento základ. 

Je důležité zdůraznit, že samotný jev demokratizace luxusního módního zboží 

nedefinuji hned na začátku, jelikož usiluji o to, aby čtená  nejd íve pochopil podstatu 

luxusu z jeho tradičního hlediska, neboť práv  to mu následn  umožní lépe vnímat 

co demokratizace luxusního módního zboží p edstavuje a proč k takovému jevu 

dochází. P esto v nuji značnou část kapitoly, zabývající se historií luxusního módního 

zboží, prvním náznakům demokratizace. 

Druhá část práce se soust eďuje na faktory, které způsobují demokratizaci 

luxusního módního zboží a zároveň vysv tluje nový luxus.  

T etí, praktická část práce, je zam ena na dotazník, pomocí kterého se snažím 

zkoumat, jestli teorie demokratizace luxusního módního zboží odpovídá v myslích 

spot ebitelů realit . Nejv tším úskalím mohou být špatn  zvolené otázky, jejichž 

výpov dní hodnota bude nižší, než jsem očekávala. 

 

V bakalá ské práci došlo, oproti tezi, k n kolika zm nám. Text se nezabývá 

hledáním odpov di na otázku, jestli je ješt  dnes zboží v segmentu luxusu skutečn ̌  

luxusním. V tomto ohledu nechávám interpretaci na čtená i, který může zaujmout 

vlastní stanovisko na základ  teoretických poznatků v textu. Zároveň jsem nevyužila 

veškerou literaturu, která byla v tezi uvedena, jelikož ji substituovaly vhodn jší tituly. 

Stejn  tak jsem zm nila názvy kapitol, jež nyní mnohem lépe odrážejí zkoumané téma. 

 

Text z anglického originálu jsem p ekládala sama, není-li uvedeno jinak. 

 

                                                                                                                                               
1 CHEVALIER, Michael. Luxury Brand Management: A World of Privilege. s. 1–25. 
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2 Koncept luxusu 

Thorstein Veblen popsal v 19. století luxus jako n co, co není nezbytné pro 

p ežití.2 Coco Chanel ekla: „Luxus je nutnost, která začíná tam, kde všechny 

nezbytnosti končí.“3 Ekonomické teorie vnímají luxus na základ  vysokých cen, které 

ho znep ístupňují masám.4 Můžeme mluvit i o tom, že luxus se vztahuje jen na stav 

mysli, který nemusí souviset s žádnými hmotnými statky.  

Jak je vid t, slovo luxus používáme v našem každodenním život  ve vztahu 

k produktům, službám nebo vyjád ení určitého životního stylu.5 Jeho význam se navíc 

historicky prom ňuje. Jestliže dnes je pro nás nap íklad cukr b žnou komoditou, ješt  

v 15. století šlo o luxusní produkt.6 Abychom se tedy mohli zabývat tím, co vedlo 

k demokratizaci luxusu, je důležité vymezit si, co samotný koncept luxusu p edstavuje. 

Definujeme jej v kontextu sociologickém, ekonomickém a marketingovém, jelikož tyto 

disciplíny se bezesporu prolínají.  

2.1 Koncept luxusu ze sociologického hlediska 

Sociologové zkoumají koncept luxusu hlavn  ve vztahu k životnímu způsobu 

jedince v kontextu sociální skupiny, v rámci níž se pohybuje, nebo ke které aspiruje.   

Český sociolog Ji í Linhart nahlíží na životní způsob jako na ekvivalent sociáln -

ekonomického pohledu na život člov ka a odkazuje tím ke konceptu sociálního statusu.7 

Zkoumáme-li vznik luxusu z historické perspektivy, potvrdíme si, že luxus 

souvisel s mocensko-materiálním statusem jedince, jelikož spočíval v hromad ní 

hmotných statků, které nebyly p ístupny masám a zároveň šlo o prost edek, kterým si 

panovníci utvrzovali svou moc. 

Aby získal Ludvík XIV. kontrolu nad svými dvo any, rozhodoval, co, kdy a jak 

mohou nosit. Jeho manželka, Marie-Antoinetta, oproti tomu hospoda ila s m síčním 

rozpočtem t i miliony šest set tisíc amerických dolarů jen na garderobu. Součástí jejích 

                                                 
2 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. s. 189–194. 
3 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 17. 
4 GROTH, John. C., McDANIEL, Stephen W. The exclusive value principle: the basis for prestige 

racing. s. 11. 
5WIEDMANN, Klaus Peter, HENNIGS, Nadine. Measuring consumers' luxury value perception: A 

cross-cultural framework. s. 2. 
6 BRAUDEL, Fernand. Civilisation and Capitalism. s. 183. 
7 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. s. 186. 
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šatů byly safíry, diamanty, st íbro a zlato.8 Práv  módní ošacení bylo jedním z prvních 

znaků luxusu. 

Helena Kubátová popisuje ve své knize, Sociologie životního způsobu, vznik 

luxusního životního způsobu podle americké lingvistky Joan DeJean, která ho rovn ž 

p ičítá Francii za vlády Ludvíka XIV. Podle DeJean šlo o dobu, kdy se luxus a p epych 

etablovaly jako součást životního stylu.9 

Francouzský sociolog, Pierre Bourdieu, p ičítá t mto mocenským a ekonomickým 

strukturám vznik různých životních stylů.10 Každé společenské t íd  tak odpovídá určitý 

životní způsob, který vychází z ekonomických a kulturních zdrojů.11 

Byť i Kapferer popisuje luxus jako dopln k vládnoucí t ídy12, je pot eba upozornit 

na fakt, že vnímání luxusu se historicky velmi prom nilo. Pamela Danziger píše ve své 

knize vydané v roce 2005, Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As 

Well as the Classes, o takzvaném novém luxusu, jež je založen hlavn  na zážitcích, 

nikoliv hmotných statcích.13  To znamená, že luxus může odpovídat i kulturní úrovni 

jedince a tak vyjad uje zejména jeho kulturní status. 

2.2 Koncept luxusu z ekonomického hlediska 

„V myšlení ekonomů se čast ji než pojem luxus vyskytuje slovo „blahobyt“, který 

spíše než individuální pocit či charakteristiku statku konotuje společenský cíl – a 

možnosti a způsoby jeho dosažení… Pro v tšinu autorů je pojem luxus vázán více na 

jedince než na společnost.“14 

Ovšem, budeme-li se bavit o luxusním zboží a službách, je jeho definice jasn jší. 

Ekonomové vymezují luxusní statky jako ty, u kterých růst ceny nezvýší celkovou 

sumu, která se za n  utratí, a naopak, pokud růst ceny zvýší celkovou tržbu za zboží, 

                                                 
8 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 22. 
9 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. s. 186. 
10 Tamtéž. s. 69. 
11 Tamtéž. s. 197. 
12 KAPFERER, Jean-Noël. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. s. 
6.  
13 DANZIGER, Pamela. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the Classes. s. 
17. 
14 SOCHA, Jan. Vnímání bohatství, luxusu a blahobytu. P íklad českých národohospodá ů F. L. 
Chleboráda a F. L. Rieger. ČLOV K – Časopis pro humanitní a společenské v dy [online]. 2008, (10) 
[cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://clovek.ff.cuni.cz/pdf/socha_studie_10.pdf 
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jedná se o nezbytný statek.15 Ekonomové se zároveň shodují na tom, že luxusní statky 

nejsou díky svým cenám dostupné všem.16 

Dle n meckého sociologa a ekonoma, Wernera Sombarta, p isp lo práv  luxusní 

zboží ke vzniku kapitalistické společnosti. Odkazuje na 14. století, kdy se již 

obchodovalo se zámo skými koloniemi, díky čemuž se v Evrop  objevily nové vzácné 

kovy a suroviny, které byly v té dob  pro společnost postradatelné. Tyto produkty tedy 

rozší ily primární, nezbytné zdroje a vytvo ily nové trhy stimulující obchod a výrobu, 

díky čemuž se akumuloval kapitál a společnost se tak posunula sm rem od feudální 

ekonomiky.17 

Byla to vyšší buržoazie, která se rychle p izpůsobila novému způsobu konzumu, 

jelikož díky obchodu a financím m la na spot ebu takových komodit kapitál.18 Práv  

ekonomické zdroje, spolu s kulturní zájmy, jsou determinanty životního stylu 

jednotlivých společenských t íd.19 

Sociolog Thorstein Veblen označil ty, kte í nemusí zápasit o prost edky k životu, 

jako bohatou zahálčivou t ídu. Podle n j je tato t ída konzervativní, což je společností 

vnímáno jako znak prestiže a oproti tomu novátorství p edstavuje znak nižších t íd a 

odporuje dobrým mravům. Tvrdí tedy, že životní způsob bohaté zahálčivé t ídy slouží 

jako norma chování. Podle Veblena to vede k tomu, že společnost vydá na svůj život 

více nákladů, než kolik by bylo t eba.20 Můžeme pozorovat, jak vznikají různé skupiny 

sob  podobných lidí, které soupe í o svůj status prost ednictvím životního stylu a 

masové spot eby. Jejich vkus a styl se dostává i mimo jejich kruhy a ovlivňuje vzdálené 

sociální skupiny.21  

Na základ  výše popsaného tedy můžeme soudit, že nákup luxusních produktů a 

služeb p edstavuje nikoliv pot ebu uspokojit základní životní pot eby, ale slouží jako 

prost edek k získávání statusu a sociální prestiže.  

                                                 
15 Tamtéž. 
16 PLAŻYK, Klaudia. The democratization of luxury – a new form of luxury. s. 159.  
17 WERNER, Sombart. Liebe, Luxus und Kapitalismus. s. 20–50. 
18 HUFFMAN, Cyntia, MICK, Glen, David, RATNESHWAR, S. The Why of Consumption: 

Contemporary Perspectives on Consumer Motives, Goals and Desires. s. 22. 
19 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. s. 12. 
20 Tamtéž. s. 19. 
21 HUFFMAN, Cyntia, MICK, Glen, David. RATNESHWAR, S. The Why of Consumption: 

Contemporary Perspectives on Consumer Motives, Goals and Desires. s. 26. 
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2.3 Koncept luxusu z marketingového hlediska 

Každá značka nabízí identitu, slib, hodnotu a diferenciaci.22 Charakteristickými 

rysy luxusních značek jsou: silná značka, mezinárodní reputace, z etelná diferenciace, 

emoce, exkluzivita, inovace, kreativita, preciznost, kontrolovaná distribuce, prémiová 

cena a vysoká kvalita.23 Práv  kvalita a jedinečnost t mto značkám dominují, p ičemž 

tyto rysy jsou v tšinou zdůrazn ny odkazem na dlouholetou tradici a historii 

společností. 

To, co spot ebitel vnímá jako značku je výsledkem veškeré zkušenosti a 

komunikace, se kterou je konfrontován. Na vnímání jednotlivých značek pracují 

marketingoví odborníci, kte í využívají brandingu, aby pomohli spot ebitelům 

porozum t jednotlivým rozdílům mezi výrobky a službami, což pozd ji usnadňuje jejich 

nákupní rozhodování.24 

Branding totiž značku buduje a tvo í pomocí „názvu, termínů, znaků, symbolů, 

designu nebo libovolné kombinace t chto prvků, určené k identifikaci zboží a služeb 

určitého prodejce nebo skupiny prodejců a jejich odlišení od zboží konkurentů“.25 

Produkty mohou velmi rychle zestárnout, ale značky, které mají správn  nastavený 

branding, jsou v čné.26 

Podle Philipa Kotlera jsou luxusní společnosti jedním z nejlepších p íkladů 

silného brandigu, jelikož jejich značka a image jsou v tšinou jednou z nejzásadn jších 

konkurenčních výhod, díky které nabývají hodnotu a bohatství.27  

David A. Aaker tuto Kotlerovu myšlenku o značce ješt  posouvá, jelikož tvrdí, že 

ji tvo í pocit, který z ní má samotný konzument na základ  slibu, který mu značka 

nabízí.28 Domnívá se tedy, že hodnotu značky buduje zejména pov domí, asociace a 

loajalita zákazníků.29  

Touha po produktech luxusních značek je vyvolávaná p evážn  jejich 

nedostatkem v důsledku kontrolované distribuce a rovn ž díky asociacím, jež v určitém 

segmentu spot ebitelů vyvolávají. Tradiční asociace, pojící se v myslích spot ebitelů 

                                                 
22 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 9. 
23 Tamtéž. s. 105. 
24 KOTLER, Philip, KELLER, Lane Kevin. Marketing management. s. 281. 
25 Tamtéž. s. 306. 
26 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 9. 
27 KOTLER, Philip,  KELLER, Lane Kevin. Marketing management. s. 372. 
28 Brand Equity And Luxury Brand Marketing Essay. UKEssays [online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 
http://bit.ly/2qGRP1f 
29 AAKER, David. On Branding. s. 10–11.  
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s luxusními značkami, jsou: nedostupnost, jedinečnost, d dictví, historie, kvalita, 

estetika, velmi vysoká cena a rozmar.30 

Uche Okonkwo, autorka knihy Luxury Fashion Branding, navíc zdůrazňuje 

mistrné emeslné zpracování, které dle ní vytvá í v rnou klientelu, jež není ovlivn na 

trendem, ale kvalitou.31 „Takové značky trendy nenapodobují, ale vytvářejí, přičemž za 

svou prací vidí hodnotu srovnatelnou s tou um leckou.“32 

 Okonkwo zároveň dodává, že pravé luxusní značky nevyužívají marketingových 

technik masového trhu, aby se za účelem zisku staly dostupn jší v tšímu počtu 

konzumentů. Zdůrazňuje tedy rozdíl mezi luxusní a prémiovou značkou, kdy podstata 

prémiových značek je v tom, že usilují o to stát se luxusními, ale jejich marketingový 

mix odpovídá spíše značkám masového trhu. Pat í mezi n  nap íklad Calvin Klein, 

Tommy Hilfiger nebo Longchamp.33  

Ovšem v současné dob  se práv  marketingové hranice mezi masovou módou a 

luxusními módními domy ztenčují a výsledkem je demokratizace luxusu. Tento 

problém bude popsán v kapitolách 6 až 7. 

 

3 Definice luxusního módního zboží 
P edchozí kapitola se snažila o vymezení pojmu luxus, p ičemž jsme si mohli 

všimnout, že luxus je velmi subjektivní a záleží nejen na v dní disciplín , která ho 

zkoumá, ale i konkrétním spot ebiteli a jeho vlastním chápání luxusu.  

Je tedy důležité vymezit si definici luxusního módního zboží, jelikož tím se nám, 

pro pot eby této práce, omezí i koncept samotného luxusu.  

Op t je důležité upozornit na fakt, že chápání luxusního módního zboží se 

historicky prom nilo a pro různé konzumenty nemusí luxusní módní zboží znamenat 

totéž. Nap íklad pro generaci Y je luxus hlavn  o jedinečnosti a svobodné volb , není to 

ekvivalent zavedených luxusních módních značek, které reprezentují určitý životní 

status.34 Mladí lidé tak up ednostňují nap íklad lokální designéry oproti značkám 

                                                 
30 DUBOIS, Bernard, LAURENT, Gilles, CZELLAR, Sandor. Consumer rapport to luxury : analyzing 

complex and ambivalent attitudes. s. 8–17. 
31 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 241. 
32 MAXA, Martin. Strategie značek Louis Vuitton a Alfred Dunhill v roce 2009: komparativní studie. s. 
13. 
33 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 241. 
34 BOYKIV, Yuriy. Luxury is meaningless. Or why millennials want more than just a brand. Luxury 

Daily [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/1XmVzNA 
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spadajícím pod sv tové luxusní konglomeráty. Naopak „v postkomunistickém Rusku 

dost dlouho platilo, že čím v tší a křiklav jší logo, tím lépe.“35 

O luxusním módním zboží bychom mohli mluvit i v souvislosti s aktuálním 

trendem zdravého životního stylu, který značky využívají a na základ  toho upravují 

svoji nabídku. Sportovní ady oblečení uvedly mimo jiné společnosti Brunello 

Cuccinelli a Isabel Marant. Navíc vznikají úpln  nové sportovní luxusní značky, jako 

nap íklad italská společnost Callens & Clo, která byla na trh uvedena v roce 2015 a 

součástí její nabídky jsou i legíny za p t set dolarů.36 

Luxusní módní zboží může tedy v závislosti na spot ebiteli p edstavovat 

kup íkladu šaty od lokálního designéra za osm tisíc korun, legíny za dvanáct tisíc korun 

nebo kabelku zavedeného luxusního módního domu s velkým logem za čty icet tisíc 

korun. 

Byť jde o různé komodity odlišného cenového rozp tí, všechny spadají do 

segmentu módy a nejen to, adí se p ímo do kategorie luxusního módního zboží, jelikož 

splňují následující kritéria: produkty pat í silné značce, jsou diferenciované vůči 

konkurenci, jsou exkluzivní, často inovativní, precizn  zpracované a kvůli tomu mají 

prémiovou cenu, jež by m la zároveň garantovat vysokou kvalitu. Navíc je akcentováno 

jejich emeslné zpracování, které je odlišuje od produktů masové výroby. Podstatnou 

roli hraje i to, že nejde o nezbytné statky, jak již bylo zmín no v kapitole 2.2. 

Je pot eba zdůraznit, že luxusní módní zboží není synonymem pro prémiové 

luxusní zboží. Prémiové luxusní zboží, mnohdy označované jako dostupný luxus, 

využívá nástrojů masového marketingu, byť aspiruje na luxusní identitu. Mezi takové 

značky pat í nap íklad Calvin Klein nebo Longchamp.37 

Danielle Allérès ovšem vnímá dostupný luxus z cela jiného pohledu. Dle n j jde o 

všechny produkty vyrobené v továrnách nebo manufakturách ve velkých počtech, tudíž 

pro n j dostupný luxus p edstavují nap íklad kolekce ready-to-wear, bot nebo 

parfému.38 

3.1 Historický vývoj luxusního módního zboží 

Trh s luxusním módním zbožím, jak ho známe dnes, je průmysl, který produkuje a 

                                                 
35 KOTLER, Philip, KELLER, Lane Kevin. Marketing management. s. 372 
36 BHASIN, Kim. $400 Yoga Pants Are Just the Beginning. Bloomberg [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. 
Dostupné z: https://bloom.bg/2pzj1yY 
37 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 241. 
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prodává oblečení, kožené zboží, boty, hedvábí, šátky, šperky, hodinky, parfémy, 

kosmetiku a jak již bylo zmín no v p edchozích kapitolách, nabízí k tomu i status a 

luxusní způsob života.39 Tržby tohoto segmentu za rok 2016 se pohybují okolo dvou set 

čty iceti devíti miliard euro.40 Určité historické momenty již byly nastín ny 

v p edchozích kapitolách, p esto je nezbytné p edstavit chronologicky klíčové zlomy 

v historii luxusního módního zboží, které vedly k etablování tak obrovského průmyslu. 

Tento stručný historický exkurz zároveň umožní vytvo it rámec pro chápání současného 

stavu luxusního módního zboží.  

3.1.1 Vzestup luxusního módního zboží 

„Móda jako oblast podnikání má svůj počátek v Paříží 70. let 17. století. Tam leží 

zárodky dnešního módního průmyslu, protože tam vznikl prvek, který dodnes 

představuje jeho základní nástroj: éra pravideln  střídajících se mód v oblékání.“41 

P isp l k tomu i fakt, že jestliže se n jaká dáma objevila ve společnosti dvakrát ve 

stejných šatech, bylo to pro ni společenské faux pas.42  

K etablování módy jako obchodu pomohl Charles Frederick Worth, který je 

všeobecn  považován za prvního módního tvůrce – takzvaného couturiera.43 Móda se 

tehdy nejvíce rozvíjela na francouzských dvorech, ale Worth byl paradoxn  původem 

Angličan, proto Francouzi rad ji upomínají Rosu Bertini, která byla dvorní stylistkou 

Marie Antoinetty.44 „Francouzská móda musí být odpov dí Špan lsku na jejich doly 

zlata v Peru,“ prohlásil ministr financí Louise XIV. Jean-Baptiste Colbert, po n mž je 

dnes pojmenována obchodní asociace Francouzského luxusního zboží.45 

V té dob  bylo zvyklostí navšt vovat jednotlivé módní tvůrce v jejich salonech a 

nechávat si od nich vytvá et šaty na zakázku. Ve Worthov  salonu m ly dokonce ty 

nejvýznamn jší zákaznice svoje vlastní živé dvojnice, které hubly nebo p ibíraly na 

váze dle aktuálních m r klientek. Nutno dodat, že Francie si své postavení udržela i po 

n kolik století, a tak není divu, že na p elomu století, psal se rok 1ř00, byla práv  Pa íž 

                                                                                                                                               
38 CHEVALIER, Michel, MAZZALOVO, Gerald. Luxury brand management: a world of privilege. s. 18. 
39 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 3. 
40 D’ARPIZIO, Claudia, LEVATO, Federica, ZITO, Daniele, KAMEL, Marc-André, MONTGOLFIER, 
Joëlle de. Luxury Goods Worldwide Market Study, Fall-Winter 2016. Bain&Company [online]. 2016 [cit. 
2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2iNWW7F 
41 KUBÁTOVÁ, Helena. Sociologie životního způsobu. s. 187. 
42 MÁCHALOVÁ, Jana. Budiž móda. s. 10. 
43 Tamtéž. 
44 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 23–24. 
45 Tamtéž. s. 22. 

http://bit.ly/2iNWW7F
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Mekkou módy, kam se dvakrát ročn , v únoru a b eznu, sjížd ly bohaté dámy, aby si 

nechaly u svého oblíbeného modelového domu zhotovit šaty na míru.46  

3.1.2 První vlna demokratizace 

Vše se zm nilo b hem druhé sv tové války, kdy spousta tvůrců svoje módní domy 

pod nátlakem zav ela, jelikož N mci si p áli jejich relokaci do Berlína a Vídn , dv  

nová kulturní centra, což bylo pro francouzské návrhá e nep ijatelné.47 

Po válce se začaly módní domy se svými salony znovu etablovat, ale kvůli stavu 

společnosti i nedostatku materiálu to n jaký čas trvalo. Práv  v reakci na válku vznikl 

nap íklad ikonický New Look značky Dior. 

Zákazníci se do Pa íže začali znovu sjížd t dvakrát ročn , kvůli oblečení na míru, 

ale už se neúčastnili pouze návšt v oblíbených salonů, byli zváni i na p ehlídky nových 

modelů jednotlivých módních domů. Hned po p ehlídce m li možnost si šaty p ímo 

zakoupit a následn  se podle m r klienta upravovaly a p ešívaly.48  

Módní dům Dior jako první pochopil, že pro zvýšení zisku je pot eba oslovit 

novou klientelu a v důsledku toho rozší il svůj sortiment. Značka p istoupila na 

takzvaný systém licencování, což znamená, že oslovila p ední výrobce různého zboží a 

nabídla jim produkovat jejich zboží s logem Dior, p ičemž samotnému módnímu domu 

se platil autorský poplatek z prodeje. „Roku 1951 se takto licencovalo logo značky na 

kabelky, pánská trika, rukavice, šály, klobouky, sportovní oblečení, spodní prádlo a 

dioptrické brýle.“ Koncept licencování posunul ješt  o krok dál Yves Saint Laurent, 

když se začalo v roce 1ř66 licencovat jméno jeho módního domu na konfekční 

oblečení, cenov  mnohem levn jší než oblečení na míru, a tak vznikla dostupn jší 

odnož značky s názvem Yves Saint Laurent Rive Gauche, která cílila na mladší 

klientelu. Tento krok způsobil v módním průmyslu revoluci, jelikož móda na míru byla 

najednou považována za p íliš konzervativní a zastaralou.49 Yves Saint Laurent je tak 

pokládán za otce prêt-à-porter, tedy konfekčního oblečení v rámci luxusního módního 

segmentu.50  

V té dob  můžeme pozorovat první vlnu demokratizace luxusního módního zboží, 

jelikož k n mu začala mít p ístup stále v tší a v tší skupina konzumentů a tím 

                                                 
46 MÁCHALOVÁ, Jana. Budiž móda. s. 9–15. 
47 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 27. 
48 MÁCHALOVÁ, Jana. Budiž móda. s. 15–16. 
49 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 33. 
50 MORALIOGLU, Erdem. Duck Egg, Duchess and grilled asparagus. Luncheon. 2016, 1(1), s. 25–27. 
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exponenciáln  narostla skupina klientů luxusních módních domů. Tento trend by m l 

logicky způsobit prom nu ve vnímání společenských vrstev a stratifikace společnosti, 

jelikož zp ístupn ní luxusního módního zboží v tší mase by m lo p isp t k vymizení 

takzvaných vládnoucích t íd. Paradoxn , opak se stal pravdou a luxusní módní zboží se 

stalo motorem pro stratifikaci společnosti.51  

3.1.3 Vznik prostředí zapříčiňujícího demokratizaci luxusního 

módního zboží 

Nárůst kupní síly, spolu s globalizací, se staly hnacím motorem luxusního 

módního zboží v následujících letech. Francii se nap íklad v roce 1ř70 otev el trh s kůží 

v Japonsku, díky čemuž mohly luxusní módní domy využívat jejich kvalitních kůží a 

mistrného zpracování. V rámci toho je v po ádku, když luxusní značky soust edí svoji 

výrobu do regionů, které nabízejí ten nejkvalitn jší materiál nebo jedinečné možnosti 

výroby, ovšem díky globalizaci n které módní domy zcela p esunuly svoji výrobu 

nap íklad do Číny, aby ušet ily náklady, což už produkty takových luxusních módních 

domů degraduje. Výroba by m la probíhat lokáln , jakmile je výroba p esunuta, aby 

byly náklady sníženy, značka klesá z luxusní na prémiovou.52 

Dalším zásadním bodem v historii luxusního módního průmyslu byl rok 1řŘ4, 

kdy podnikatel Bernard Arnault koupil módní dům Christian Dior, který v roce 1987 

za adil do svého nov  založeného konglomerátu Louis Vuitton Moët Hennessy 

ĚLVMHě, jež vznikl sloučením módního domu Louis Vuitton a společností Moët 

Hennessy.53  

Značka Dior byla tehdy v úpadku, vymstila se jí totiž její licenční strategie, kdy 

logo značky používalo velké množství firem, které bylo t žké uhlídat, tudíž zboží 

módního domu se nekontrolovateln  rozší ilo mezi masy a tím ztratilo na hodnot . 

Arnault odkoupil zp t t i sta padesát licencí, aby mohl mít módní dům vše pod svou 

správou. Následn  najal návrhá e Johna Galliana jako kreativního editele. Tyto kroky 

zajistily značce nový úsp ch a stoupající profit.54 Arnault se nespokojil pouze s 

nákupem módního domu Dior, dnes pat í jeho skupin  portfolio s více než šedesáti 

                                                 
51 KAPFERER, Jean-Noël. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. s. 
10. 
52Tamtéž. s. 13. 
53 DANZIGER, Pamela. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the Classes. s. 
2. 
54 The empire of desire. The Economist [online]. 2012 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 
www.economist.com/node/21556270 
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luxusními značkami nap íč trhy s alkoholem, šperky, hodinkami, koženým zbožím, 

parfémy a kosmetikou.55  

Vstup podnikatele Bernarda Arnaulta prom nil dosavadní fungování luxusních 

módních domů, bylo nutné, aby rodinné podniky, d d né z generace na generaci, 

zm nily způsob svého podnikání, jinak by nep ežily na globálním trhu.  Z mnohých 

módních domů se najednou staly firmy ve ejn  obchodovatelné na burze. Spousta rodin 

ovšem nebyla schopna zvládnout tento nový model podnikání, a tak své společnosti 

prodala nebo se sloučila s nov  vznikajícími konglomeráty luxusního segmentu.56  

Dnes je konglomerát LVMH nejsiln jším a nejv tším hráčem na trhu luxusního 

módního segmentu. Mezi ty nejv tší pat í ješt  skupina Richemont a Kering. 

Z evropských luxusních módních domů dnes pod žádný konglomerát nespadají pouze 

Chanel, Hermès, Burberry a Prada.57 

Dalším významným faktorem v rámci historického vývoje luxusního módního 

zboží se stala digitální revoluce. Značky si postupn  osvojují e-retail a e-business, což 

prom ňuje jak možnosti jejich komunikace, tak způsob prodeje a následn  i vnímání 

luxusního módního zboží, což bude popsáno v následujících kapitolách. 

Tyto jednotlivé zm ny postupn  p ipravily prost edí pro možnou demokratizaci 

Ěpojem bude vysv tlen v následující kapitole) luxusního módního zboží.  

 

4 Cílová skupina luxusního módního zboží 
Aby se mohli spot ebitelé o různých značkách a jejich produktech dozvídat, musí 

k nim jednotlivé společnosti promlouvat. Proto je pro n  klíčové určit si cílového 

konzumenta a snažit se veškerou komunikaci sm ovat na n j.  

„Segmentace trhu d lí trh na jasn  definované dílky. Tržní segmentace je tvořena 

skupinou zákazníků sdílejících podobné potřeby a přání. Úkolem marketéra je 

identifikovat vhodný počet a povahu tržních segmentů a rozhodnout, na který/které 

                                                 
55 DANZIGER, Pamela. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the Classes. s. 
2. 
56 SUN, Haochen, BEEBE, Barton, SUNDER, Madhavi. The Luxury Economy and Intellectual Property: 

Critical Reflections. s. 38. 
57 Beauty and the beasts. The Economist [online]. 2014 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 
http://econ.st/2rgne7O 
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zacílit.“58 „Cílové publikum má zásadní vliv na rozhodnutí komunikátora týkající se 

toho, co říkat, jak to říkat kde, kdy a komu.“59  

Pamela Danziger se domnívá, že konzumenti luxusního zboží si jsou spíše 

podobní, než aby se od sebe lišili. P esto p iznává, že nemůžeme mluvit o jedné obecné 

cílové skupin , jelikož nákupní chování jednotlivců se liší, a tudíž je důležité, aby si 

jednotlivé značky definovaly svůj vlastní cílový segment, vůči kterému zvolí vhodný 

branding a sd lení, které má být komunikováno.60 

Proto je vhodná marketingová segmentace i v rámci trhu s luxusním módním 

zbožím, ovšem nemůžeme ji zobecnit, protože každá značka nabízí různé hodnoty a 

v souladu s tím volí i cílový segment, na který se soust edí. 

 

5 Konzumenti luxusního módního zboží 
Cílová skupina, kterou si marketingoví odborníci vymezí, ovšem mnohdy nemusí 

odpovídat reálným konzumentům. Pro účely práce je tedy mnohem důležit jší pochopit, 

kdo jsou skuteční spot ebitelé luxusního módního zboží. 

„S cenami podstatn  vyššími, než mají ostatní výrobci v kategorii, jsou luxusní 

značky po léta znakem společenského statusu a toho, kým zákazník je – nebo kým by 

n kdy cht l být,“61 píše ve své knize, Marketing managment, Kotler. 

Jak již bylo zmín no výše, v kapitolách 2.1 a 2.2, historicky je luxusní zboží 

spojováno s vyšší buržoazií. Kapferer odkazuje dokonce ke starov kému Egyptu, kdy 

bylo zvyklostí poh bívat zesnulé v hrobkách plných šperků spolu se symboly jejich 

moci. Tuto nákladnou záležitost si mohl dovolit ovšem jen Faraon, jeho manželky, 

nejvyšší duchovní a vybraní hodnostá i. Jelikož byl ale posmrtný život pro starov ké 

Egypťany zásadní, cht li i obyčejní občané p iblížit rituál poh bívání vládnoucí t íd . 

N kte í obyvatelé tak začali sm ňovat různé komodity za cennosti, které jim mohly 

následn  posloužit p i pouti na onen sv t.62 

Tento p íklad ze starov kého Egypta se nám může zdát p íliš vzdálený, ale 

naopak, je to ideální p ím r vztahující se na současnou společnost: komodity ze 

                                                 
58 KOTLER, Philip. KELLER, Lane Kevin. Marketing management. s. 252. 
59 Tamtéž. s. 522. 
60 DANZIGER, Pamela. Let Them Eat Cake: Marketing Luxury to the Masses - As well as the Classes. s. 
80. 
61 KOTLER, Philip. KELLER, Lane Kevin. Marketing management. s. 372. 
62 KAPFERER, Jean-Noël. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. s. 
6. 
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segmentu luxusního módního zboží slouží jako deklarace společenského statusu jedince, 

který často souvisí s jeho vedoucí pracovní pozicí.  

Oproti tomu máme skupinu spot ebitelů, kte í nemají takové finanční prost edky, 

což ovlivňuje jejich možnosti, a tak se nemohou stát primárními konzumenty luxusního 

módního zboží, jelikož jejich finance jim stačí pouze na pokrytí nezbytných statků. 

N kte í tito spot ebitelé ovšem pokládají životní způsob st ední t ídy a vyšší t ídy za 

vzor, tudíž si šet í na vytoužené produkty nebo se snaží luxusní módní zboží shán t 

levn ji, mimo originální butiky zavedených značek. Lidé, postaveni v rámci sociální 

stratifikace na nižší úroveň, aspirují k lepšímu společenskému statusu často práv  tím, 

že si osvojují spot ební návyky vyšší t ídy.63  

Na rozdíl od b žných nákupů, které uspokojují základní pot eby nebo nabízejí 

ešení konkrétních problému, luxusní zboží zprost edkovává skrze svoji koupi hlavn  

zážitek. Tyto produkty nejsou nezbytné pro p ežití, ale týkají se statusu, ega a 

psychologických pot eb. Konzument p i tom získá radost a uspokojení p edevším ze 

samotného procesu nákupu, spíš než z ekonomické hodnoty produktu.64  

Marketingové studie prokázaly, že n kte í konzumenti si vytvá ejí aspirace, 

jejichž důsledkem je nákup luxusních komodit. Motivací k takové koupi je symbolická 

hodnota luxusních produktů jako již výše zmín ný status nebo prestiž. Aspirace 

takového druhu navíc vytvá í mezi spot ebitelem a značkou emoční pouto, jelikož 

konzument si prost ednictvím takové značky projektuje lepší budoucnost sebe sama.65 

Dle Baudrillarda je tedy nutnost vlastnit luxusní módní produkt vyvolaná zejména na 

základ  společenského tlaku, nikoliv z individuální pot eby jedince.66 

Budeme-li tedy vycházet z toho, co již bylo zmín no, máme dva typy konzumentů 

luxusního módního zboží: první kategorii tvo í movití spot ebitelé, kte í si luxusní 

módní zboží mohou dovolit a mnohdy skrze n j manifestují své postavení, druhou 

kategorii tvo í spot ebitelé, kte í aspirují k životnímu stylu první skupiny, což je 

motivuje k nákupům luxusního módního zboží.  

 

                                                 
63 Miller, Daniel. Material Culture and Mass Consumption. s. 135. 
64 Luxury Retail’s Evolving Landscape. Cognizant [online]. s.1–2 [cit. 2017-05-17]. Dostupné z: 
http://cogniz.at/2reIbmw 

65 SREEJESH, S. Consumers’ Perceived Brand Aspiration and Its Impact on Intention to Pay Price 

Premium: Moderating Role of Brand Jealousy. s. 274. 
66 BERRY, Christopher J. The Idea of Luxury: A Conceptual and Historical Investigation. s. 36.  
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6 Demokratizace luxusního módního zboží 
Na základ  p edchozích kapitol můžeme tedy luxusní módní zboží chápat 

z tradičního hlediska jako prost edek, který umožňuje určit a manifestovat společenský 

status, jelikož jeho vysoká cena z n j činí výsadu movitých konzumentů, p ičemž 

podstatou takových produktů je jejich historie, exkluzivita a kvalitní emeslné 

zpracování.  

Ovšem již v roce 1951 a 1966, jak bylo vysv tleno v kapitole 3.1.3, se toto 

tradiční pojetí začalo spolu se zrychlujícím se životním tempem prom ňovat. 

Konkrétn  totiž značky Dior a Yves Saint Lauren rozší ily své produktové 

kategorie o levn jší zboží, jež se najednou stalo dostupné mnohem v tší skupin  

konzumentů. Práv  toto zp ístupňování je klíčovou podstatou demokratizace luxusního 

módního zboží, jelikož ji zap íčiňuje.  

„Spousta luxusních módních domů vstoupila do éry takzvaného masového, neboli 

dostupného luxusu, v rámci n jž nabídla řady produktů dostupné střední tříd .“67 

V rámci toho začaly značky využívat zejména t í strategií: rozší ily portfolio svých 

produktů o levn jší artikly, vytvo ily takzvané podznačky nabízející levn jší zboží, 

v tšinou z levn jších materiálů, nebo se spojily s globálními, masovými módními 

et zci.68 

Jestliže d íve byly luxusní módní produkty dostupné výhradn  bohaté skupin  

konzumentů, která k nim m la neomezený p ístup, dnes je luxusní módní zboží 

p ístupné i takzvaným občasným konzumentů, tedy st ední t íd , která si takový nákup 

může čas od času dovolit. Důsledkem je rozší ená konzumace luxusního módního 

zboží, kvůli níž takové produkty ztrácí charakter exkluzivity a taková spot eba může mít 

navíc negativní dopad na vnímání značky.69 

Následující kapitola popíše, proč značky začaly své produkty zp ístupňovat širší 

ve ejnosti, což logicky odporuje principům původního luxusu, a zároveň vysv tlí, jak 

tato strategie ovlivnila marketingové nástroje a propagaci módních domů, p iblíží i 

dopad t chto nových praktik na společnost.  

 

                                                 
67  Has luxury gone too mass?. The Business of Fashion [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 
http://bit.ly/2qGUkRs 
68 PERNET, Léa. Democratization of luxury fashion apparel to middle-market consumers: How do luxury 

brands differentiate? s. 2. 
69 Luxury Possessions and Practices: an Empirical Scale. European Advances in Consumer Research 

Volume [online]. 1995, (2), 69-77 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2qhzCpK 
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7 Vlivy zapříčiňující demokratizaci luxusního módního 

zboží 
Odborníci se shodují p evážn  na jedné konkrétní p íčin  způsobující 

demokratizaci luxusního módního zboží, kterou je touha navýšit zisk jednotlivých 

módních domů, jelikož prodávat velmi drahé zboží velmi vybrané skupin  klientů již 

stoupající profit negeneruje.70 V současném, vysoce kompetitivním sv t , to vedlo 

logicky k vytvo ení levn jších produktových kategorií, jež mají za úkol uspokojit 

poptávku co nejširšího spektra konzumentů. 

Ovšem tuto motivaci a s tím spojené nové strategie luxusních módních domů je 

t eba vnímat z mnohem širší a globáln jší perspektivy, jelikož jednotlivé faktory 

zap íčiňující demokratizaci luxusního módního zboží spolu souvisejí, což demonstruji 

v následujících kapitolách, které celou problematiku vysv tlují. 

7.1 Jak globalizace vytvořila konglomeráty, jež dopustily 

demokratizaci 

Globalizace je jev, který se ve společnosti začal objevovat od konce 2. sv tové 

války a rozší il se zejména v období 70. a 80. let 20. století. Mezi hlavní faktory 

globalizace pat í produkce zboží a služeb nadnárodními společnostmi na nadnárodní 

úrovni. Dochází tak k propojování obchodů i trhů různých zemí. Rovn ž je umožn n 

mezinárodní pohyb kapitálu a informací, který se neustále zrychluje.71 Anthony 

Giddens, britský sociolog, popsal tento jev tak, že lokální události formují globální a 

naopak.72 

Globalizace výrazn  působí na luxusní módní segment, který prom ňuje, ovšem 

nedá se zcela jasn  odd lit od dalších vlivů, proto bychom mohli globalizaci považovat 

spíše za hnací motor jednotlivých faktorů, které ovlivňují luxusní módu. Jednou 

z nejzásadn jších prom n je nové chápání času a prostoru. 

„Narůstající prostorová mobilita a překonávání bariér kladených prostorem jsou 

umožn ny technologickým pokrokem v oblasti výrobních, dopravních, komunikačních a 

informačních technologií. Zatímco doručení zprávy mezi sousedními sídly trvalo před 

n kolika staletími hodiny, důležitá zpráva dokáže dnes oblet t sv t prakticky okamžit . 

                                                 
70 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 226. 
71 SÝKORA, Lud k. Globalizace a její společenské a geografické důsledky. s. 59–79.  
72 GEORGANTZAS, Nicholas C., KATSAMAKAS, SOLOWIEJ, Evangelos, Dominik. Globalization: 
Exploring dynamic implications. s. 5–10. 
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Role prostoru a času v lidském život  i v organizaci produkce se v posledních letech 

dramaticky zm nila.“73 

Společnosti si díky globalizaci uv domily, že mohou začít vyráb t mimo místa 

svého původu, p ičemž povede-li se jim p esunout produkci do zemí s levnou pracovní 

silou, dokáží ušet it velké náklady s produkcí spojené. Takovým místem se stala Čína, 

která vstoupila do roku 2011 jako nejv tší producent zboží na sv t .74  

Ve stejném roce se začalo mluvit i o n kterých luxusních módních značkách, které 

do zem  rovn ž p esunuly část své výroby. Mezi nimi byla nap íklad britská značka 

Burberry75 nebo italská Prada.76 Ješt  p ed rokem 2011 se o produkci luxusního 

módního zboží v Čín  p íliš nemluvilo, p estože se tam již vyráb lo. 

Publicistka Dana Thomas popisuje ve své knize, How Luxury Lost It’s Luster, 

svojí první návšt vu Číny v roce 2004, kdy zjistila, že značky využívají levné čínské 

pracovní síly. Jeden den zaregistrovala na mezaninu svého hotelu prodejce s oblečením 

luxusních značek jako Gucci, Givenchy, Versace a další. Thomas si nejprve myslela, že 

jde o pad lané zboží, a vskutku, n které kusy byly očividné pad lky, ovšem mimo to 

našla v hromad  oblečení i originální, kvalitn  zpracované zboží. Díky hoteliérovi se 

dozv d la, že jde o kusy, které mají buď drobné vady, nevešly se na kontejnery do 

Evropy, anebo byly vyrobeny nad stanovený limit.77 Takové zjišt ní ji p im lo 

k investigativnímu pátrání po tom, co to vůbec znamená a jak je možné, že originální 

kabát luxusní módní značky může v Čín  koupit za čtvrtinu původní ceny. 

Její pátrání ji dovedlo až do čínské továrny v provincii Guangdong, ovšem aby ji 

majitel továrny pustil dovnit , slíbila, že nevyzradí značky, které si tam nechávají 

vyráb t kabelky. Zákazníci takových značek nikdy nemohli p ijít na původ kabelek, 

jelikož „made in China“ se zašívalo hluboko uvnit  a vid t bylo jen „made in Italy“, 

což označovalo v Itálii vyrobené a p id lané ručičky tašky.78 Je logické, že značky si 

nemohly dovolit p iznat, že svoje produkty nechávají vyráb t v Číne, jelikož práv  

zem  původu je jednou z konkurenčních výhod a charakteristik, jak již bylo zmín no 

výše, luxusních módních značek. Luxusní módní domy se tedy z čínského trhu musely 

                                                 
73 SÝKORA, Lud k. Globalizace a její společenské a geografické důsledky. s. 59–79. 
74 ELOOT, Karel, HUANG, Alan, LEHNICH Martin. A new era for manufacturing in China. McKinsey 
[online]. [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2aPBE81 
75 LEHNICH, Martin, CADWALLADR, Carole. The hypocrisy of Burberry's 'Made in Britain' appeal. 
The Guardian [online]. 2012 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2pLyZlt 
76 LEHNICH, Martin, PASSARIELLO, Christina. Prada Is Making Fashion in China. The Wall Street 

Journal [online]. 2011 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://on.wsj.com/2qH0UqO 
77 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 3. 
78 Tamtéž. s. 198. 
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kvůli nátlaku společnosti stáhnout, jelikož výroba v Čín  logicky výrazn  poškodila 

jejich reputaci a image. Byť zákazníci luxusních módních domů touží často po jejich 

produktech práv  kvůli silné značce, za kterou platí, i tak očekávají p idanou hodnotu 

produktu, což je nap íklad práv  místo původu, které se váže na historii značek. 

I p esto n které módní domy stále vyráb jí své zboží mimo místa, kterým 

dominuje expertíza konkrétního emesla. Prada má nap íklad dílny ve Slovinsku, 

Armani ve východní Evrop  a Valentino nechává vyráb t svá saka v Egypt .79 Je to 

způsobeno i tím, že s rostoucím objemem společností, které si nechávají vyráb t zboží 

v Čín , roste i životní úroveň Číňanů a tak se zvyšují nároky na platy zam stnanců.80 

N které značky tedy začaly vyhledávat nové zem , kde by stále mohly levnou pracovní 

sílu uplatnit. Takové značky pochopiteln  komunikují jen místa výroby, která se pojí 

s jejich historií nebo znalostí emesla.  

Důvod, proč n které luxusní značky začaly vyráb t zboží v Čín  souvisí nejen 

s otev ením zahraničních trhů v důsledku globalizace. Ve skutečnosti je hlavní p íčinou 

zm na organizačních struktur a vlastníků n kterých módních domů po roce 1řř0, jak již 

bylo popsáno v kapitole 3.1.3, kterou umožnila mimo jiné globalizace. 

Finanční instituce, včetn  investičních firem, privátních holdingových společností 

a jiných skupin, které nemají s luxusním segmentem nic společného, vycítily v tomto 

odv tví velkou p íležitost. V důsledku toho získal luxusní sektoru velké investice a 

n které značky byly dokonce odkoupeny od původních zakládajících rodin.81 Luxusní 

módní domy se tak najednou musely zodpovídat novým akcioná ům, kte í ve své 

investici vid li zejména návratnost a v tší profit společností. V roce 1977 činil zisk 

módního domu Louis Vuitton, který byl tehdy ješt  rodinným podnikem, pod dvacet 

milionů dolarů, ovšem v roce 1řř3, kdy již značka spadala pod konglomerát Louis 

Vuitton Moët Hennessy, p esáhly tržby jednu miliardu dolarů.82 Aby mohly módní 

domy vykazovat v tší zisk, musely zm nit svoje strategie.  

Značkám nestačilo jen zdražit stávající produkty, aby tím rapidn  navýšily svůj 

profit, vybrané módní domy musely p istoupit ke zvýšení objemu výroby za co 

nejmenších nákladů. N které společnosti začaly využívat levn jší materiály, jiné 

                                                 
79 CHADHA, Radha, Paul, HUSBAND. The Cult of the Luxury Brand : Inside Asia's Love Affair with 

Luxury. s. 293. 
80 LEHNICH, Martin. A tightening grip. The Economist [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 
http://econ.st/1C9B51n 
81 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 226. 
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zkrátily rukávy, aby ušet ily za látky, ovšem práv  vyhledávání levn jší pracovní síly 

bylo nejčast jším ešením problému.83 Takový postup logicky zcela odporuje původní 

definici luxusního módního zboží, jak byla popsána v kapitole 2.3 a 3.  Módní domy, 

které p istoupily k t mto krokům, narušily svoji integritu. 

7.2 Od nových produktových kategorií až po rozšíření značek 

Podporu prodeje a tržeb značkám rovn ž zaručuje kategorie takzvaných vstupních 

produktů. Módní domy jako Louis Vuitton, Dior nebo Chanel, dosahují silných 

finančních výsledků díky tomu, že svoje ikonické produkty nabízejí za velmi vysoké 

ceny a umí po nich vytvo it touhu, kterou aspirující klientela uspokojuje skrze 

produkty nižší cenové kategorie.84 Mezi takové zboží pat í nap íklad parfémy, 

kosmetika, brýle nebo malé kožené zboží85. 

Tato snaha navýšit takovým způsobem zisk ovšem p ispívá k paradoxům 

spojeným práv  s exkluzivitou a dostupností. Tyto levn jší produkty jsou vyráb ny ve 

velkých počtech, aby uspokojily poptávku, která je díky cenové dostupnosti obrovská, 

což vede k signifikantnímu zviditeln ní takového zboží, tedy opaku exkluzivity, jež by 

m la zaručovat, že zboží se díky limitovanému počtu nestane všedním.86 Práv  to, že 

takové produkty se stanou masov  dostupné, může zap íčinit ztrátu jejich luxusního 

symbolu, jelikož se za adí do zcela b žných p edm tů.87  

Výše popsaná strategie se vymstila nap íklad módnímu domu Louis Vuitton, jež 

ztratil svou hodnotu v Čín  v důsledku toho, že trh byl produkty značky p esycen. Lidé 

si kvůli tomu necht li jejich zboží kupovat, jelikož jeho prost ednictvím najednou 

nemohli manifestovat svůj společenský status, pat ili by pak totiž do velké masy 

konzumentů. Reakcí na problém byla nová, mnohem dražší ada zboží, které 

nevyobrazovala loga na viditelných místech.88 Značka se tedy musel navrátit k podstat  

luxusu.  

                                                                                                                                               
82 DUBOIS, Bernard, LAURENT Gilles. Luxury Possessions and Practices: an Empirical Scale. 
European Advances in Consumer Research Volume [online]. 1995, (2), 69-77 [cit. 2017-05-14]. Dostupné 
z: http://bit.ly/2qhzCpK 
83 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 200. 
84 Has luxury gone too mass?. The Business of Fashion [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 
http://bit.ly/2qGUkRs 
85 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 237. 
86 PAPE, Naja, SOM, Ashok. Brand and line extensions: an empirical study from the new age luxury 

industry. s. 25–26. 
87 BERRY, Christopher J. The Idea of Luxury: A conceptual and historical investigation. s. 18. 
88 PAPE, Naja, SOM, Ashok. Brand and line extensions: an empirical study from the new age luxury 

industry. s 25. 
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Módní dům Hermès se snaží t mto problémům rovnou p edcházet tím, že velmi 

populární produkty p estává na určitou dobu vyráb t.89 Kontrolovaná distribuce je tedy 

jeden z klíčů k tomu, jak značku udržet luxusní. Problém je, že kontrolovaná distribuce 

nabízí menší prostor pro ekonomický růst.  

I Kapferer poukazuje na fakt, že vstupní produkty mohou vnímání značky výrazn  

poškodit, jsou-li prodávány ve velkém množství. Domnívá se tedy, že jejich funkce by 

nem la sloužit k navýšení tržeb, ale p ilákání a vytvo ení nových zákazníků.90 

N které značky se rozší ily mimo nové vstupní produkty i o celé podznačky, které 

nabízí výrazn  levn jší zboží, včetn  oblečení nebo kabelek, v tšinou z mén  kvalitních 

materiálů.91  Módní domy tak využívají svých etablovaných jmen, aby mohly vstoupit 

do nového produktového segmentu nebo oslovit jinou cílovou skupinu.92 V takovém 

p ípad  mluvíme o vertikálním rozší ení značky. 

P íkladem je See by Chloé, nabízející oblečení, kožené zboží a doplňky mladým 

dívkám, které aspirují na to stát se jednou klientkami mate ského módního domu Chloé. 

Značka Armani nabízí dokonce až sedm podznaček, p ičemž každá má zcela jiný 

positioning.  

Akademici se domnívají, že konzumenty masové módy u podznaček zajímá 

zejména cena, kdežto skupina zvyklá na luxusní značky je ovlivn ná i tím, jak moc jsou 

tyto sesterské značky podobné svým mate ským.93 

Problém takové strategie spočívá v tom, že kvůli odlišné cen  a kvalit  vyvolávají 

sesterské značky negativní dopad na mate ské, protože konzumenti začnou pochybovat 

o jejích kvalitách.94 

Jelikož sesterské značky svým názvem vždy odkazují k mate ské, i tato strategie 

p ispívá k demokratizaci luxusního módního zboží, vzhledem k tomu, že díky extenzi 

jsou dostupné produkty pro široký segment spot ebitelů. 

                                                 
89 KAPFERER, Jean-Noël. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. s. 
461. 
90 Tamtéž. s. 231. 
91 PERNET, Léa. Democratization of luxury fashion apparel to middle-market consumers: How do luxury 

brands differentiate? s. 2. 
92 CHUNG, Hyunjong, KIM, Soyoung. Effects of brand trust, perceived fit and consumer innovativeness 
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93 Tamtéž. s. 93.   
94 MUHAMMAD, Shehzada Saleem, RASHID, Muhammad, ASLAM, Raheel. The Impact of Brand 

Extension on Parent Brand Image. s. 238. 
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7.3 Internet 

„Technologie naprosto prom nila nákupní chování spotřebitelů i způsob, jakým 

se dnes řídí business, včetn  luxusního módního managementu.“95 Práv  díky internetu 

mají zákazníci mnohem v tší očekávání a kladou vyšší nároky na samotné značky a 

jejich produkty. Internet jim umožňuje okamžit  získat pot ebnou informaci, p ičemž 

tím šet í i finance, jelikož na nákup je vynaloženo mnohem mén  času a konzument si 

může jednoduše porovnat nabídky jednotlivých značek, zjistit jaký produkt je 

nejlevn jší, a dokonce ho i za pár minut online koupit. V důsledku toho je stále t žší 

udržet zákazníkovu pozornost a loajalitu.96 

Výkonní editelé velkých luxusních módních domů velmi dlouho roli internetu v 

rámci společností ignorovali, jelikož si nedovedli p edstavit, že luxusní zboží může 

existovat online.97 Velkou revolucí se tedy v roce 2000 stalo založení multibrandového 

internetového obchodu Net-A-Porter, který nabízel online oblečení, doplňky a boty 

různých značek na jednom míst , a tím managementu luxusních módních značek 

dokázal úplný opak, internetový obchod se stal úsp chem.98 

Net-A-Porter založila Natalie Massenet, bývalá editorka britského časopisu Tatler. 

Začínala v obýváku svého londýnského bytu s počáteční investicí zhruba deset tisíc 

liber. Mezi první designéry, jejichž zboží se na e-shopu objevilo, pat ili Tamara Mellon, 

Jimmy Choo a Roland Mouret, kte í dali svolení k prodeji svých produktů zejména na 

základ  p átelství s Massenet.99  

V roce 2010 byl portál koupen luxusním módním konglomerátem Richemont.100 

V roce 2014 už byla hodnota společnosti odhadována na tém  čty i miliardy dolarů, a 

v roce 2015 nabízel tento portál p es t i sta devadesát luxusních módních značek.101 

Z jednoho internetového obchodu se postupn  stala skupina, pod kterou spadají další 

dva internetové obchody: Mr.Porter, který se zam uje na pánský luxusní módní 

segment a The Outnet, který nabízí outletové zboží vybraných luxusních módních 

                                                 
95 OKONKWO, Uche. Luxury Fashion Branding - Trends, Tactics, Techniques. s. 178. 
96 Tamtéž. 
97 THOMAS, Dana. Deluxe: How Luxury Lost Its Luster. s. 136.   
98 DACRE, Karen. Oyster Interview: Net-A-Porter's Natalie Massenet. Oyster [online]. 2012 [cit. 2017-
05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2qkIMjQ 
99 Tamtéž. 
100 KANSARA, Vikram Alexei. Natalie Massenet Says to Create the Future, Follow the Consumer. The 
Business of Fashion [online]. 2010 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2pLzLiF 
101 KAREN, Kay. Natalie Massenet: we must never fall in love with the way we are doing things. The 

Guardian [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2pM087Q 
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domů.102 Massenet vstoupila i do off-line sv ta médií, a to když začala vydávat časopis 

Porter, na jehož stranách je k vid ní jen zboží jež je možné koupit na Net-A-Porteru. 

Tento krok vyvolal v profesním sv t  velkou debatu o integrit  obsahu magazínu 

a jeho nezávislosti na reklamn . N kte í odborníci kritizovali vznik časopisu z toho 

důvodu, že ho považovali jen za katalog zboží, které lze na portálu koupit. Net-A-Porter 

to komentoval tím, že chce doprovázet svoje zákazníky od prvotní inspirace až po 

samotný nákup.103 

V roce 2015 se organizační struktura společnosti Net-A-Porter výrazn  zm nila. 

Richemont se rozhodl prodat internetový luxusní obchod společnosti Yoox, která 

rovn ž vlastní svůj portál Ěs názvem Yooxě nabízející módní zboží.104 Na základ  toho 

Massenet rezignovala. V únoru 20017 oznámila, že p ijala funkci ve výkonné rad  

společnosti Farfetch, konkurenčního portálu Net-A-Porter.105 

Od roku 2000, kdy byl založen luxusní internetový obchod Net-A-Porter, se trh 

s multibrandovými luxusními internetovými portály začal rozrůstat. Dnes pat í mezi 

další velké hráče nap íklad Stylebop nebo My Theresa. I p es velký úsp ch t chto 

portálů, v tšina luxusních módních domů stále nenabízí možnost nákupu jejich 

produktů na vlastních internetových obchodech. Stránky luxusních módních značek 

slouží spíše jako výkladní sk ín . Odborníci se domnívají, že web nikdy nemůže 

nahradit emocionální zážitek z nákupu v kamenném butiku.106  

Jestliže demokratizace luxusního módního zboží spočívá v tom, že je rozší eno 

masám, internet napomáhá vytvá et demokratizovanou image značek, jelikož skrze 

internet je luxus p ístupný všem, nehled  na status a p íjmy, a to navíc dvacet čty i 

hodin denn , sedm dní v týdnu. Takovým způsobem ztrácí značky obraz n čeho 

nedosažitelného, posvátného, co je dostupné jen za speciálních podmínek a navíc 

s pat ičným nákupním zážitkem. Samoz ejm  i butiky luxusních módních domů jsou 

p ístupné všem, ovšem jejich ešením je chytrý design, který vytvá í pocit distance a 

nedosažitelnosti.107   

                                                 
102 DACRE, Karen. Net-A-Porter founder Natalie Massenet: 'Judge me on what I do, not what I wear. 
Evening Standard [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2rfA9X2 
103 CONTI, Samantha. Net-a-porter to Launch Magazine. WWD [online]. 2013 [cit. 2017-05-14]. 
Dostupné z: http://bit.ly/2rgsCrz 
104 CONTI, Samantha, PATON, Elizabeth, FRIEDMAN, Vanessa. Natalie Massenet, Net-a-Porter 
Founder, Announces Departure. The New York Times [online]. 2015 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: 
http://nyti.ms/2qgRrWo 
105 PATON, Elizabeth. Net-a-Porter Founder Joins the Board of Farfetch, a Rival. The New York Times 

[online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://nyti.ms/2maKJPV 
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Navíc multibrandové e-shopy nabízí nap íklad slevy, což je b žné hlavn  pro 

strategii masových módních značek, a to může p ispívat ke snížení percepce značky 

jako n čeho luxusního a nedostupného.108 

Zajímavý názor vůči multibrandovým obchodům vyjád il i Kapferer, který se 

domnívá, že značky, jež prodávají jen ve svých buticích či na svém webu jsou 

úsp šn jší, jelikož zákazník up ednostnil značku, od které chce produkt a nehledá 

konkrétní produkt mezi adou značek.109  

Módní domy si rovn ž uv domují, že je pro n  zásadní role takzvané generace 

millennials110, jež má vůči internetu velmi pozitivní vztah. Podle výzkumu Ipsos tráví 

prům rný millennial online padesát t i hodin týdn .111  

Tato generace bude v rámci luxusního módního segmentu stále siln jší kupní 

sílou. Nap íklad ve Spojených státech amerických je zatím tou nejv tší v historii, tvo í ji 

devadesát dva milionů obyvatel.112  

P irozen  se tedy značky nemohly vyhnout tomu, aby se o nich i bez jejich 

p ítomnosti online nepsalo na sociálních sítích nebo autorských blozích. N které 

luxusní módní domy tedy do své strategie implementovaly spolupráci s novými 

celebritami, takzvanými influencry, které vytvo il internet. Zejména jde o módní a 

kosmetické bloggerky. Jedna z prvních značek, která této strategie využila, byla Louis 

Vuitton. V roce 200Ř pro ni namluvily t i herečky svou oblíbenou trasu v oblíbeném 

m st . Tyto nahrávky byly následn  dostupné na internetových stránkách módního 

domu ke stažení. Poté bylo vybráno šest nejvlivn jších bloggerek, které jely do Hong 

Kongu, aby jednu z tras vyzkoušely. Jedinou podmínkou pro n  bylo napsat o zážitku 

článek.113  

Jestli d íve mohli trend ovlivňovat jen vybraní noviná i a stylisté, pop ípad  

známé osobnosti, které m li konzumentům nabízet aspiraci, dnes je může určovat 

kdokoliv.  Jedním z p íkladů je Tavi Gevinson, která založila svůj módní blog Style 

Rookie v roce 200Ř, když jí bylo 11 let, a dokázala získat až milionové čtená stvo.114  

                                                 
108 KAPFERER, Jean-Noël. The Luxury Strategy: Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands. 
s. 227–229. 
109 Tamtéž. s. 243. 
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Důvodem, proč se blogy t ší takové popularit , je zejména touha konzumentů 

najít up ímný názor a autenticitu, jelikož už jim nestačí reklamní sd lení.115  

Ješt  v tší popularit  oproti blogům se dnes t ší sociální síť Instagram, na níž si 

samy značky mohou budovat vlastní image. Nejvíce sledujících má k únoru 2017 

Chanel, jejich základnu tvo í osmnáct milionů uživatelů.116 Značky na n j mohou 

nap íklad p idávat fotografie ze zákulisí módních p ehlídek v reálném čase. Internet 

navíc umožnil jejich živé vysílání. P ehlídky, které byly d íve dostupné jen vybraným 

šéfredaktorům, redaktorům, nákupčím nebo známým osobnostem, jsou najednou 

dostupné všem.  

Díky digitální revoluci je luxusní módní zboží p ístupné široké ve ejnosti, která 

s ním díky tomu může p ijít do styku na každodenní bázi, což k demokratizaci 

luxusního módního zboží p ispívá, jelikož luxusní produkty a celý módní průmysl, se 

díky tomu zdá být dostupn jším.117  

7.4 Masové módní řetězce 

Informace se díky internetu a sociálním sítím, jak již bylo zmín no výše, ší í 

neuv itelnou rychlostí. Jestliže d íve musel čekat člov k na vydání nového módního 

časopisu, aby se dozv d l o nejnov jších trendech, dnes stačí být online, jelikož 

informace jsou dostupné tém  v reálném čase. 

 P ístup k t mto zdrojům začaly využívat značky, které jsou b žn  známy jako 

masové módní et zce. Pat í mezi n  nap íklad Zara, H&M a Top Shop. Jejich týmy 

designérů sledují módní p ehlídky a díky nim mapují nov  vznikající trendy na další 

sezónu, které p ekláp jí v design vlastního oblečení, jež se prodává v jejich obchodech 

ješt  d ív, než se originální produkty luxusních módních domů objeví v buticích. 

Práv  Zara, která je považována za lídra mezi masovými módními značkami, je 

díky svým inovativním technikám produkce a distribuce schopná navrhnout, vyrobit a 

dopravit oblečení do obchodů za t i týdny.118 

Sledování trendů však často hraničí s kopírováním konkrétních vzorů nebo 

dokonce samotných produktů, jak můžeme vid t v p íloze č.1, 2 a 3. Zara je jednou 
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z mnoha značek, která čelila n kolika obvin ním i u soudu. Zažaloval ji nap íklad 

návrhá  luxusní obuvi Christian Louboutin, který má patentované červené podrážky, jež 

Zara u svých designů bot kopírovala.119 Z kopírování bot byl v b eznu 2017 obvin n i 

Top Shop, který se nechal inspirovat limitovanou edicí pantoflí, jež pro Pumu navrhla 

zp vačka Rihanna.120  

Klienti jsou tedy zlákáni výrazn ji levn jšími produkty vypadajícími identicky 

jako zboží luxusních značek, které je pro n  cenov  výhodn jší, jelikož v tšinou jde o 

sezónní záležitosti, jež v šatníku stejn  nevydrží déle než půl roku až rok. Masové 

módní et zce navíc využívají post-moderní tendence, které si všiml Baudrillard, a to 

totiž toho, že dnešní společnost neustále vytvá í a m ní sociální identity, což podporuje 

konzum, jelikož práv  různé produkty manifestují jejich vlastníky, kte í se neustále 

p izpůsobují novým trendům.121 V důsledku toho klesá touha po zboží luxusních 

módních domů, protože produkty podobné t m luxusním zaplavují masové módní 

et zce.122   

Britská luxusní značka Burberry se rozhodla reagovat na tento problém tím, že 

svým klientům umožňuje nov  nakupovat zboží p ímo z p ehlídky, a tak není t eba 

čekat půl roku, než se produkty objeví v kamenných buticích. Mezi další, kte í tento 

model zavedli, pat í Ralph Lauren a Tommy Hilfiger. Odborníci zatím nev dí, zda má 

tato inovace komerční úsp ch, ale shodují se na tom, že je velmi populární mezi mladší 

klientelou, kterou psycholožka Kit Yarrow označila jako generaci t ch, kte í to co 

cht jí, cht jí hned.123 

N které společnosti masového módního zboží se naopak snaží vyžívat p ímé 

spolupráce s designéry. Nap íklad švédská značka H&M vytvá í kolaborace 

s významnými designéry a módními domy od roku 2004, díky čemuž vznikají 

limitované a výrazn  dražší kolekce. V minulosti pro n  oblečení navrhli nap íklad Karl 

Lagerfeld, Stella McCartney, Viktor & Rolf nebo Lanvin.124 Taková strategie je 

výhodná pro ob  strany. Luxusní módní značka se díky kolaboraci může konfrontovat 
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120 HAINES, Ashley. Topshop Is Now Selling a Knockoff of Rihanna's Fenty PUMA Bow Slide. 
Hypebae [online]. 2017 [cit. 2017-05-14]. Dostupné z: http://bit.ly/2pzHDYr 
121 NEVIS, Alina T. Snob value: An Anthropological Investigation on Motives for Luxury Consumption. s. 
28. 
122 PIKE, Helena. The Copycat Economy. The Business of Fashion [online]. 2016 [cit. 2017-05-14]. 
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s výrazn  mladší cílovou skupinou, která je v budoucnosti jejich potenciální kupní silou 

a navíc díky tomu získá obrovskou publicitu. Masový módní et zec získá díky 

spolupráci charakter prémiové značky.125 

Ovšem spolupráce může mít i negativní dopad. Nap íklad po uvedení kolekce, 

kterou vytvo il Karl Lagerfeld pro H&M, se oblečení tém  hned vyprodalo a klienti 

H&M značku odsoudili za to, že nevyrobila dostatečný počet kusů.126 Je tedy otázkou, 

jestli se vize luxusních značek mohou potkat s vizí masových módních et zců a 

zejména jestli takové spojení může naplnit očekávání klientů. 

N které masové módní značky se snaží získat charakter prémiových i dalšími 

strategiemi, které jsou jinak b žné pro luxusní módní domy. Nap íklad Top Shop po ádá 

vlastní p ehlídku v rámci týdne módy v Londýn , na kterou zve adu influencrů, 

bloggerů nebo celebrit.127 

Tyto trendy potvrzují již výše zmín né: hranice mezi marketingovými 

strategiemi luxusních a masových módních značek se stírají. Díky tomu se luxusní 

módní značky stávají dostupn jšími a viditeln jšími a masové značky již nejsou pro 

movité klienty tabu. Jestliže d íve bylo nemyslitelné kombinovat doplňky drahých 

luxusních módních značek s oblečením masových et zců, dnes je to ve společnosti 

zcela p ijatelné.128  

7.5 Padělky 

Práv  kopírování existovalo již od vzniku módy samotné, i kvůli tomu začal 

Charles Frederick Worth, již v roce 1ř03, p išívat na své modely cedulky s vlastním 

jménem. Francouzská módní návrhá ka Coco Chanel považovala kopírování za důkaz 

úsp chu.129 

Dnes nemůžeme mluvit o tom, že by kopírování značkám lichotilo, obzvlášť 

pokud jde o vytvá ení zcela identických kopií, tedy pad lků. Naopak, pad lky jsou 

n co, s čím luxusní módní společnosti intenzivn  bojují.  

emeslníci se b hem st edov ku slučovali do jednotlivých cechů, p ičemž každý 

m l své originální označení, jež bylo vyobrazeno i na jimi vyrobených produktech jako 
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známka emeslné kvality. Roku 1950 vyst ídaly punc emeslnické kvality loga a 

ochranné známky. Práv  logo začalo postupem času sloužit i jako samotný nástroj 

marketingu a vyvinulo se v symboly jednotlivých značek, které mají pro okolí jistou 

výpov dní hodnotu. Publicistka Dana Thomas p i azuje ve své knize, How Luxury Lost 

It’s Luster, logům luxusních módních domů následující charakteristiky: blahobyt, status 

a elegance.130  Tyto asociace jsou v podv domí lidí tak silné, že značky se staly ješt  

atraktivn jší než samotné produkty, což vyvolalo poptávku, která nemůže být 

uspokojena. Produkty t chto značek jsou navíc cenov  nedostupné prům rnému 

zákazníkovi.131 Reakcí na to se stala práv  výroba pad lků, které p edstavují pro 

globální módní průmysl jednu z nejv tších hrozeb, jelikož značkám odvád jí tržby, a 

navíc jim snižují kredibilitu.“132 

Problémem falešného zboží se zabývá dokonce speciální jednotka britské policie 

intelektuálního vlastnictví, jediná svého druhu na sv t , která je primárn  zam ená na 

sledování trhu s pad laným zbožím.133 

Nejvíce pad laného zboží se vyváží z Číny a Hong Kongu do Spojených států 

amerických, Itálie, Francie a Švýcarska.134 Jen v samotné Evropské unii ztrácí kvůli 

pad lkům průmysl s módou, obuví a doplňky až dvacet šest miliard euro z ročního 

obratu. N které luxusní módní značky dokonce do svých kolekcí zaimplementovaly 

ironické reference odkazující k pad lkům. V p ehlídce Gucci pro jaro-léto 2017 bylo 

k vid ní obyčejné bílé triko s velkým nápisem módního domu. Značka Dolce & 

Gabbana nechala na bílá trika natisknout „D&G“ spolu s v tou „I was there“, což má 

p ipomínat falešné zboží prodávající se v turistických destinacích.135 

I p esto lidé pad lané zboží kupují, stává se totiž jejich sociální a emoční reakcí 

na ekonomickou nerovnost.136 Práv  tento pseudo-p ístup k luxusnímu módnímu zboží 

skrze falešné produkty p ispívá k demokratizaci luxusních značek. Je to důkaz, že pro 
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mnohé je síla značky stejn  důležitá, možná i důležit jší, než kvalita.137 Byť je tedy 

zboží falešné, p ispívá k tomu, že značky jsou v rukou stále v tší skupiny spot ebitelů, 

p ičemž to má negativní dopad na vnímání módních domů, jelikož svým masovým 

rozší ením ztrácí značka exkluzivitu.   

7.6 Asijský trh 

I když Čína pat í mezi nejv tší vývozce pad laného luxusního zboží, Číňané 

tvo í paradoxn  t etinu spot ebitelů luxusních módních značek.138 Asijský trh je již 

n kolik let jedním z nejsiln jších co se luxusního módního zboží týče. I p es devalvaci 

Yuanu, který způsobil zm ny na burze a zpomalil růst tamní ekonomiky, pat í práv  

Čína k akcelerátoru globální ekonomiky luxusního zboží, jelikož st ední t ída čínské 

populace stále roste a s tím se zvyšuje i její kupní síla.139 Zpomalení růstu ekonomiky 

ovšem Čín  neumožnilo p edčít japonský trh a stát se, hned po trhu americkém, druhým 

nejv tším trhem s luxusním zbožím. Čína si tedy udržuje své t etí místo.140 

Práv  japonský trh je dlouhodob  na druhé pozici, p ičemž kontinuáln  roste, a 

to zejména díky politice premiéra Shinza Abeho, který začal, po krizi v roce 2011, 

uplatňovat novou ekonomickou strategii, jež se dnes íká Abenomics.141 Byť od té doby 

upadlo Japonsko ješt  t ikrát do recese, deregulace a jiné zm ny se, v rámci trhu 

s luxusním módním zbožím, vyplatily. Nap íklad v uplynulém roce zaznamenal trh 

nárůst dokonce o 10%.142 

Asiaté milují luxusní módní zboží, jelikož pro n  p edstavuje symbol moderní 

doby, který jim umožňuje redefinovat svoji identitu a společenské postavení.143 Práv  

Japonci jsou jím doslova posedlí. Jejich obsesi zdokumentoval fotograf Kyoichi 
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Tsuzuki, který navšt voval byty Japonců, kte í sbírají luxusní módní zboží a hromadí ho 

ve svých malých bytech. Tyto sb ratele označil Tsuzuki za šťastné ob ti luxusu.144  

Luxusní značky tedy musejí na čínském a japonském trhu čelit ohromné 

poptávce, kterou se snaží nasytit, což vede k tomu, že luxusní produkty vlastní p íliš 

mnoho lidí a tedy op t, značky tím p ispívají k demokratizaci luxusního módního 

zboží.145 

Dalším problémem je, že taková poptávka může vést až k masové produkci 

zboží, jež se stále prodává jako exkluzivní, což z dlouhodobého hlediska značky 

devalvuje.146 Uche Okonkwo, autorka knihy Luxury Fashion Branding, zdůrazňuje, že 

spousta luxusních módních značek p ešla ke strojové výrob , aby ušet ila náklady a 

navýšila produkci, ovšem spolu s tím ztrácí jejich zboží i na kvalit .147  

Módní dům Louis Vuitton nap íklad regulaci prodeje v Čín , jak bylo zmín no 

v kapitole 7.2, nedokázala dostatečn  uhlídat, což značku značn  poškodilo, jelikož se 

stala spíše symbolem st ední t ídy, díky čemuž ji ada stávajících i potenciálních 

zákazníků začala odmítat, protože necht li investovat do n čeho, co je tak rozší ené.148 

7.7 Nárůst střední třídy 

Nárůst st ední t ídy neprobíhá jen v Asii. Luxusní módní značky sledují bedliv  i 

vývoj v ostatních zemích BRICS ĚBrazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika), jelikož jde 

o trhy, které p edstavují z hlediska budoucnosti silné ekonomiky, protože z celého sv ta 

rostou nejrychleji.149 

K rozvoji st ední t ídy p ispívají i samy ženy. P ibylo totiž pracujících žen, tudíž 

mnohem více z nich disponuje stabilním p íjmem, který utrácí za n co jiného než 

nepostradatelné statky.150 Dle Boston Consulting Group jsou v domácnostech za 80% 

luxusních nákupů zodpov dné práv  ženy.  

Zajímavá je pak motivace, která vede st ední t ídu k nákupu luxusního módního 

zboží. Jan Keller, sociolog, popsal jejich postoj obecn  ke konzumu následovn : 
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„Mentalita blahobytných středních vrstev se spolu s jejich individualismem rozšířila 

v té či oné míře prakticky do celé společnosti. Zároveň však pro nemalou část 

samotných středních vrstev vzrůstá riziko deklasování. V rovin  tužeb a aspirací se 

účastní stále početn jší skupiny obyvatel procesu „zburžoazn ní“, zatímco stále 

početn jším skupinám již dříve ustanovených středních vrstev hrozí, že se jim anebo 

jejich potomkům nebude dostávat prostředků na to, aby si mohli dopřát takový životní 

styl, který byl pro n  ješt  nedávno naprostou samozřejmostí.“151  P íležitost nákupu 

luxusního módního zboží tedy napomáhá t mto st edním t ídám manifestovat svůj 

blahobyt a vytvá í pro konzumenta zároveň utvrzení sociálního statusu. Keller tuto 

myšlenku potvrzuje, jelikož píše, že: „Umíst ní t chto vrstev kdesi uprostřed sociální 

struktury je zároveň zdrojem jejich aspirací ohledn  sociálního vzestupu a současn  

důvodem trvalých obav ze sociálního pádu.“152 

Problémem je, že původní konzumenti luxusního módní zboží kvůli tomu touží 

po zvýšení cen stávajících produktů, nebo hledají uspokojení svých pot eb u ješt  

dražších značek, jelikož nemají jiný způsob, v rámci luxusního módního segmentu, jak 

se vymezit vůči st ední t íd . 

 

8 Nový luxus: důsledek demokratizace luxusního 

módního zboží? 

8.1 Důsledky demokratizace 

Na základ  výše zmín ných vlivů, které v současnosti na luxusní módní segment 

působí, zažívají módní domy krizi identity, jelikož luxus v původním slova smyslu se 

z n kterých velkých módních domů vytrácí, což vyvolává otázku, zdali se ješt  tyto 

značky dají vůbec považovat za luxusní. Společnosti čelí nátlaku, protože jsou nuceny 

generovat stále v tší profit, což je nutí ke zvyšování produkce, a zároveň je požadováno 

snižování nákladů.153 V důsledku toho se p izpůsobily poptávce rostoucí st ední t ídy, 

která zap íčinila masové rozší ení luxusních módních výrobků. Spousta luxusních 

módních domů kvůli tomu začala využívat marketingových nástrojů, které odpovídají 
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spíše strategiím masových módních et zců. Pro mnoho luxusních módních domů se 

v důsledku demokratizace stává klíčová intenzivní komunikace historie, d dictví a 

kreativity, což jsou stále hlavní znaky diferenciace oproti masovým módním značkám, 

které luxusním domům dodávají na autenticit  a jedinečnosti.154  

St ední vrstvy prost ednictvím občasného nákupu manifestují svůj společenský 

status a jak popsal sociolog Keller: „Podřizují imaginaci potřebám sv ta komerce ve 

snaze co nejvýhodn ji prodat svoji n kdy skutečnou, jindy jen domn lou originalitu.“155 

Z ejmou demokratizaci luxusního módního zboží můžeme na základ  výše 

popsaného vnímat ve dvou úrovních: 

• značky se demokratizují v rámci svojí komunikace, což může mít pozitivní 

dopad, jelikož jejich image díky tomu působí mlad  a inovativn . K takové 

demokratizaci p ispívá nap íklad spolupráce luxusních módních domů 

s masovými módními et zci.  

• značky se demokratizují v rámci dostupnosti svého zboží. Taková strategie 

je riskantní, jelikož může ohrozit pozitivní vnímání luxusních módních 

domů na základ  masového rozší ení produktů a v důsledku toho ztráty 

jejich exkluzivity. 

 

Jak již bylo popsáno v úvodu práce, sociolog Veblen se domnívá, že existují různé 

skupiny lidí, jež se snaží utvrdit svůj status skrze životní styl a masovou spot ebu, 

p ičemž ovlivňují nejen blízké, ale dokonce vzdálené sociální skupiny. Jestliže d íve 

aristokracie ovlivňovala svým vkusem poddané, dnes je st ední t ída pod tlakem movité, 

vyšší t ídy, kterou se snaží dohnat skrze nákupy luxusního módní zboží. Ovšem z toho 

vyplývá, že byť luxusní módní domy nabízejí levn jší produktové ady, dokonce i 

samostatné levn jší značky, stále to neznamená, že jsou dostupné všem a navíc, levn jší 

produkt, nap íklad parfém, není totéž co kabelka luxusního módního domu. „Pokud 

tvrdíme, že se móda demokratizovala, symboly hierarchické okázalosti jsou vesm s 

minulostí a šance na dosažení luxusu se zrovnoprávnily, není to výrok nepravdivý. 

Faktem ovšem zůstává, že onen luxus je stále symbolem třídního vymezení, neznamená 
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zrovnoprávn ní vzhledu. Značky, střihy a látky nadále plní funkci společenského 

odlišení a povýšení.“156 

8.2 Nový luxus 

V poslední dob  začaly vznikat zcela nové luxusní značky, které jsou podpo eny 

práv  tím, že se snížila bariéra pro vstup do luxusního módního segmentu. Jestli-že si 

d íve mohla značka získat kredibilitu až poté, co již n kolik dekád fungovala na trhu, 

dnes stačí aplikovat vhodné marketingové nástroje.157  

P íkladem takových úsp chů jsou Simone Rocha, založená v roce 2010, nebo 

Mansur Gavriel, založená v roce 2012. Ob  značky jsou cenov  dostupn jší než 

produkty zavedených luxusních módních domů, p esto splňují charakteristiky luxusních 

značek a velmi rychle získaly popularitu u celebrit i influencrů.  

Zavedeným luxusním značkám nep ispívá ani fakt, že za poslední roky se výrazn  

prom nila role samotného konzumenta spolu s jeho spot ebními návyky. Jak již bylo 

zmín no v kapitole 3, nap íklad pro generaci Y je luxus hlavn  o jedinečnosti a 

svobodné volb , není to ekvivalent etablovaných módních domů, které reprezentují 

určitý životní status.158 Ovšem i generace takzvaných Young Urban Professionals 

p ehodnotila svoje preference. Kvůli pracovnímu stresu, chaosu, nedostatku času nebo 

zdravotním problémům, vnímá luxus jako prost edek, skrze který může člov k uniknout 

takovému rutinnímu životnímu stylu.159 

Uche Okonkwo se domnívá, že luxusní módní značky by nem ly tento fakt 

ignorovat, ale naopak, m ly by nabízet vyvážený pom r jak fyzického luxusního zboží, 

tak nehmatatelných zážitků.160 Konglomerát LVMH zareagoval na poptávku po 

segmentu luxusních zážitků spušt ním webu s názvem Clos19, který mimo luxusní 

alkohol nabízí i nákup různých exkluzivních, velmi drahých zážitků.161  

Report o stavu módního průmyslu v roce 2017, společnosti McKinsey & 

Company, navíc ukázal, že sportovní a zdravotní segment je jedním z nejrychleji 
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rostoucích díky tomu, že konzumenti nov  utrácejí peníze spíše za zážitky spojené se 

svým zdravím a t lem.162  

Mark Tungate, autor knihy Luxury World, vzpomíná, že již v roce 200Ř vyšel 

v magazínu Campaign článek, ve kterém prozradil Sir Martin Sorrel, výkonný editel 

komunikační skupiny WPP, pod kterou spadají agentury JWT a Ogilvy & Mather, že 

jejich klienti cht li neustále podporovat konzumaci zboží, a tak se jim povedlo u 

zákazníků vytvo it poptávku po v tších autech, v tších lodích nebo osobních letadlech. 

P esto Sorrel p ipustil, že takový způsob konzumu je neudržitelný a neproduktivní, 

naopak, doporučil touhu po konzumu vyvracet.163  

Nákupní chování spot ebitelů se opravdu m nit začalo. Lidé cht jí nakupovat 

m n , ovšem kvalitn ji, a navíc etické a udržitelné zboží.164 Luxusní módní domy si tak 

uv domily, že klienti jsou díky p ístupu k internetu mnohem vzd lan jší, a prochází 

redefinicí svých hodnot.165  

Není tedy divu, že značky musely začít mluvit o své společenské odpov dnosti 

(CSR). Marie-Claire Daveu, jež má na starosti udržitelný rozvoj konglomerátu Kering, 

se domnívá, že udržitelnost je nezbytnou součástí kvality luxusního módního zboží, 

která pomáhá produkty diferenciovat od masového trhu.166 

Mohli bychom tedy íct, že aktuální trend bude mít na luxusní módní domy 

pozitivní dopad. Ovšem udržitelnost a etičnost nejsou podle odborníka Antonia Wilsona 

synonymy luxusu a n kterým luxusním značkám postoj vůči t mto tématům stále 

chybí.167 CSR již není pouze hezkým doplňkem značek, zajímat se o tato témata je nyní 

pro společnosti p ímo nevyhnutelná nutnost.168 
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9 Metodika výzkumu 

Dotazník v rámci bakalá ské práce si kladl za cíl zjistit, jestli je spot ebitelské 

vnímání segmentu luxusního módního zboží ovlivn no demokratizací. Jeho úkolem 

byla i snaha zaznamenat, zdali se jejich percepce shoduje s výše popsanou obecnou 

teorií. 

Výzkum probíhal m síc, konkrétn  v období od 7. b ezna 2017 do 7. dubna 2017 

a respondenty se staly ženy oslovené skrze facebookovou skupinu Holky z marketingu. 

Z toho vyplývá, že dotazník zcela vylučuje jako respondenty muže, což znamená, že 

jeho výpov dní hodnotu nemůžeme vztahovat na celou populaci, p esto oslovení této 

skupiny považuji za vyhovující hned z n kolika důvodů. Práv  ženy, jak již bylo 

popsáno v kapitole 7.7, p edstavují rostoucí kupní sílu v důsledku nárůstu počtu 

pracujících žen, čili samotné demokratizaci p ispívají. Skupina se navíc skládá nejen 

z pracujících, ale zároveň studujících, což umožňuje vhled do problematiky 

prost ednictvím odlišných demografických parametrů Ěnap íklad v ku nebo p íjmu) a to 

může být pro poznatky práce obohacující. Celkem odpov d lo sto sedmdesát čty i 

respondentek. Prům rný v k žen, jež zodpov d ly dotazník, je dvacet osm let. 13,7 % 

respondentek je jen studujících, 26,3 % studuje i pracuje a 60 % tvo í pouze pracující 

ženy. Nejvíce respondentek bylo z Prahy, konkrétn  sto t icet sedm. 

Zvoleno bylo sedmnáct otázek, ovšem vzhledem k interakci dotazníku se n které 

navzájem vyrušily, tudíž nebyly respondentovi vůbec zobrazeny.  Vzhledem 

k p ítomnosti otev ených i uzav ených otázek můžeme mluvit o dotazníku 

polostruktorovaném. V rámci dotazníku bylo důležité ov it spontánní znalost 

respondenta a následn  ji konfrontovat s podpo enou znalostí dotazovaného. Mezi 

klíčové výzkumné otázky pat ily:  

• Co pro Vás p edstavuje luxus? 

o Uzav ená otázka 

• Aby byla značka považována za luxusní, musí: 

o Uzav ená otázka 

• Co byste za adily mezi luxusní módní značky? 

o Podpo ená znalost 

• Jaké módní značky znáte? 

o Podpo ená znalost 

• Vlastníte luxusní módní produkt? 
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o Uzav ená otázka 

• Cht ly byste vlastnit luxusní módní produkt? 

o Uzav ená otázka 

• S jakou skupinou českých spot ebitelů nejvíce spojujete luxusní produkt? 

o Uzav ená otázka 

• Koupily byste si luxusní módní produkt online? 

o Uzav ená otázka 

 

10 Výsledky dotazníku 

Z dotazníku vyplynulo, že pro v tšinu respondentek Ě5ř %ě, p edstavuje luxus 

stále zejména produkty etablovaných luxusních značek. Jelikož ženy m ly možnost 

zvolit z odpov dí více než jednu odpov ď, vidíme na grafu č.1, že etablované luxusní 

značky dohání netradiční zážitek, což odpovídá výše popsané zm n  spot ebitelských 

hodnot. Byť pro 27 % žen p edstavují luxus i produkty mladých, či lokálních designérů, 

je zajímavé, že stejné procento následn  nevybralo mladé či lokální designery v otázce: 

„Co byste zařadily mezi luxusní módní značky?“ Ěviz. graf č.4ě. Výsledek může 

indikovat t i možné důvody: buď n které ženy neznaly všechny uvedené mladé/lokální 

designéry, nebo je pocit vlastnit jejich produkty luxusním, ovšem jednotlivé značky už 

tento pocit samy o sob  nevyvolávají, p ípadn  jde jen o trend prohlašovat, že 

mladí/lokální designé i jsou luxus. 

 

Graf č.1: Co pro Vás p edstavuje luxus? 

 

 

Na grafu č. 2 vidíme, že respondentky mohly odpovídat i na více možností u 

otázky, která zkoumala, jaké vlastnosti by m la značka mít, aby byla považována za 

luxusní. Pro v tšinu respondentek jde p edevším o kvalitu ĚŘ2 %ě a um ní vyvolat pocit 
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výjimečnosti Ě7Ř %). Jen pro 27 % respondentek by m la být taková značka rovn ž 

originální a jen 14 % od ní očekává inovaci. Tímto můžeme na vybraném vzorku 

potvrdit, že ženy skrze luxusní módní zboží nepot ebují manifestovat ani tak svůj 

jedinečný styl, spíše jim jde o potvrzení společenského statusu Ěto požaduje 53 % ženě a 

prestiže. Paradoxem je, že jen 44 % respondentek si myslí, že taková značka by m la 

být jedinečná a t žko dostupná. Byť jen 40 % respondentek odpov d lo, že značka musí 

být o poznání dražší než ostatní zboží, aby byla luxusní, nejvíce si respondentky (81 %), 

podle grafu č.3, asociují luxusní módní zboží s velmi bohatými lidmi.  

 
Graf č.2: ůby byla značka považována za luxusní, musí… 

 

Graf č.3: S jakou skupinou českých spot ebitel  si nejvíce spojujete luxusní 
módní zboží? 

 
 

Z grafů č. 4 a 5 vyplívá, že 89 % respondentek by cht lo vlastnit luxusní módní 

produkt, p ičemž 62 % žen již luxusní módní produkt vlastní. K nejčast ji zmiňovaným 

produktům, jež ženy mají, pat ily parfémy, hodinky a kabelky. Parfém je 

nejrozší en jším a nejlevn jším vstupním produktem, p ičemž hodinky a kabelky slouží 

často jako manifestace společenského statusu, jelikož jde o velmi výrazné a snadno 

rozpoznatelné symboly n kterých značek. Oblečení luxusních módních domů pat í 

k nejdražším a nejhů e rozeznatelným produktům a v rámci dotazníku bylo nejmén  

zastoupené. 
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Graf č.4: Cht ly byste vlastnit luxusní módní produkt? 
Graf č.5: Vlastníte luxusní módní produkt? 

 

 

Na základ  grafů č. 6 a 7. vidíme, že 61 % by si luxusní módní produkt nikdy 

nekoupilo online, ovšem z žen, které již luxusní zboží jednou online koupily Ě3ř %), by 

nákup zopakovalo 84 %.  

 
Graf č.6: Koupily byste si luxusní módní produkt online? 
Graf č.7: Zopakovaly byste nákup luxusního módního produktu online?  

  

 



  

 

39 

  

Respondentky se, jak můžeme vid t na grafu č. 8, stoprocentn  shodly, že mezi 

luxusní módní značky by za adily Chanel. Mezi další módní domy, které by podle 

dotazovaných žen m ly pat it mezi luxusní módní značky, pat í: Dior Ěř5 %), Hermès 

(94 %), Louis Vuitton (87 %) a Prada (92 %). Je zajímavé, že pro 25 % žen pat í 

k luxusním značkám Calvin Klein, pro 24 % žen Michael Kors a pro 11 % Tommy 

Hilfiger, což jsou všechno prémiové, nikoliv luxusní módní značky. Tyto značky jsou 

dle dotazníku luxusní pro studentky a ženy s p íjmem od 11.000 do 20.000 korun. To 

znamená, že vnímání luxusu může být posunuto nap íklad jen na základ  finančního 

p íjmu, aniž by se zohledňovala nap íklad tradice a historie značek. 

 

Graf č.8: Co byste za adily mezi luxusní módní značky? 

 
 

Na základ  výsledků dotazníku si můžeme všimnout, že jeho výpov dní hodnota 

se vztahuje zejména na vztah konzumentů vůči luxusnímu módnímu zboží, ovšem 

nemůžeme díky n mu jasn  určit, jestli je nebo není ovlivn na demokratizací luxusních 

módních produktů.  
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Závěr 
Důvodem výb ru tématu byla snaha zjistit proč luxusní módní domy, jejichž 

hlavní podstatou je exkluzivita, emeslné zpracování, tradice a historie, umožňují 

rozší ení svých produktů mezi stále v tší počet konzumentů, což p ispívá k 

demokratizaci jejich zboží, které díky tomu ztrácí charakter výjimečnosti. V rámci práce 

jsem zároveň cht la pochopit, zdali je takový fenomén způsoben vn jšími vlivy či 

vnit ní strategií jednotlivých značek. Text si rovn ž kladl za cíl porovnat teorii s reálnou 

percepcí luxusního módního zboží. 

 

Práce odhalila, že hnacím motorem zm n v oblasti luxusního módního segmentu 

se stala globalizace, která zcela prom nila společenské uspo ádání a dala vzniknout 

nap íklad novému tržnímu prost edí, jež umožnilo etablování módních konglomerátů. 

Tyto společnosti nahradily rodinné podniky a jejich hlavním cílem se stalo dosažení 

zisků a snížení nákladů. V důsledku toho čelí módní domy vnit ním tlakům, které 

vyústily v pot ebu prodat co nejvíce zboží. Díky nárůstu st ední t ídy, která vyhledává 

luxusní módní zboží, protože jim nabízí slib sociálního vzestupu, mohly luxusní značky 

rozší it produktové kategorie o takzvané vstupní produkty a levn jší ady, jež uspokojují 

poptávku st ední t ídy. N které luxusní módní domy dokonce založily své sesterské 

značky nabízející výrazn  levn jší, a v důsledku toho i mén  kvalitní, zboží. Designé i a 

módní domy navíc využívají možnost zviditelnit se prost ednictvím spolupráce s 

masovými módními et zci, pro které navrhují limitované kolekce. Taková kolaborace 

značkám p ináší p íležitost dostat se ke konzumentům, kte í by si za b žných okolností 

nemohli luxusní módu dovolit. „Nižší společenské vrstvy kopírují od vní styly té vyšší. 

Taková nápodoba se může pohybovat od slepého následování až k selektivnímu 

uzpůsobení.“169 Značky zároveň budují svou image skrze blogery a sociální sít , díky 

čemuž jsou jejich p íb hy p ístupné všem. Můžeme tedy pozorovat, že vn jší vlivy 

působící na luxusní módní segment, p ímo souvisí s prom nou vnit ních struktur a 

naopak.  

 

                                                 
169 LIPOVETSKY, Gilles. ̌íše pomíjivosti: Móda a její úd l vmoderních společnostech. s. 59. 
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Práce navíc odhalila, že demokratizaci zažíváme na dvou úrovních: v rovin  

produktů, které jsou dostupné širší mase konzumentů a v rovin  komunikace značek, jež 

je mnohem otev en jší vůči široké ve ejnosti. Problém je, že masové rozší ení 

luxusního zboží je v kontrastu s původním chápáním luxusu, tudíž módní domy 

ohrožují svoji kredibilitu a prestiž. Pierre Bourdieu ve svém díle, Distinkce: Sociální 

kritika posuzovaní vkusu, vyjad uje názor, že jestliže luxus ztratí svou exkluzivitu a 

stane se masov  dostupným, podpo í okázalou spot ebu a p estane sloužit jako 

prost edek umožňující vymezení se a identifikaci sebe sama.170 Luxus je ve své podstat  

založen na um ní vyvolat touhu po n čem, co nelze jednoduše naplnit a co je vůči 

b žnému zboží výjimečné. Pro značky je tedy klíčové um t stále tuto touhu vyvolat, 

ovšem jestliže budou jejich produkty čím dál b žn jší, chtíč po takovém zboží vymizí, 

protože najednou půjde o zcela b žné statky. Luxusní módní domy si uv domují, že v 

rámci komunikace tedy musí akcentovat zejména svoji historii, emeslné zpracování a 

kvalitu, což jsou hlavní konkurenční výhody oproti produktům masových módních 

et zců. Zákazníci by vzhledem k novým spot ebním návykům, jež vykrystalizovaly v 

důsledku hodnotových prom n, m li takové značky ocenit. Ovšem otázkou zůstává, 

zdali není tato zm na způsobená práv  i tím, že módní domy se díky své komunikací 

staly natolik b žnou součástí všedního života, že už nevyvolávají v konzumentovi pocit 

n čeho zcela výjimečného. Lidé vyhledávají n co zcela odlišného a nového, jako 

nap íklad netradiční zážitky. Možná je to znamení, aby se společnosti navrátily k pravé 

podstat  luxusu, což musel ostatn  ud lat, jak bylo popsáno v práci, nap íklad módní 

dům Louis Vuitton v Čín , kde se staly jeho produkty natolik rozší enými, že klienti je 

odmítli kupovat, a tak byla vytvo ena mnohem dražší a diskrétn jší produktová ada. 

Ostatn  práv  luxusní módní značky, které si drží výrazn  vyšší ceny, jsou z 

dlouhodobého ekonomického hlediska siln jší, jelikož v dob  ekonomických krizí 

p estanou jako první nakupovat práv  st ední t ídy.  

 

Z výsledků dotazníku nebylo možné jasn  identifikovat, zdali demokratizace 

ovlivnila vnímání luxusních produktů a značek, což p ičítám zejména volb  otázek. Zde 

je tedy prostor pro mnohem důkladn jší šet ení. P esto výsledky podpo ily teorii, 

jelikož pro v tšinu dotazovaných žen p edstavuje luxus produkty etablovaných módních 

značek (59 %). Tyto značky v nich musí vyvolat pocit výjimečnosti (78 %) a spojují si 

                                                 
170 BOURDIEU, Pierre. Distinction: a social critique of the judgement of taste. Tenth printing. 607 s. 
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je p edevším s velmi bohatými lidmi (81 %). Řř % dotazovaných by cht lo vlastnit 

luxusní módní produkt a 62 % dokonce luxusní produkt vlastní. Je zajímavé, že byť se 

značkám vyčítá jejich malá p ítomnost v rámci internetových obchodů, v tšina 

dotazovaných by si módní zboží online nekoupila. 

 

Záv rem je dobré zdůraznit, že demokratizace luxusního módní zboží je natolik 

komplexním problémem, že jednotlivé faktory, které ji způsobují by vystačily na 

samostatnou práci. Obzvlášt  zajímavé by pak bylo do hloubky zkoumat zejména 

motivy, které vedou konzumenty k nákupu luxusního módního zboží a nápodob  

luxusního životního stylu. 
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Summary 

The thesis revealed that globalization has become the driving force behind changes in 

the luxury fashion segment, which has completely transformed social ordering and gave 

rise, for example, to a new market environment that has enabled the establishment of 

fashion conglomerates. These companies have replaced family businesses, and their 

main goal has been to make profits and reduce costs. As a result, fashion houses face 

internal pressures that have resulted in the need to sell as much goods as possible. With 

the rise of the middle class, which is looking for luxury fashion goods because it offers 

them a promise of social upsurge, luxury brands can extend product categories to entry 

products that meet the demand of the middle class. Some luxury fashion houses have 

even established their sister brands offering significantly cheaper and, as a result, lower-

quality goods. Designers and fashion houses also make use of the opportunity to see 

through collaborations with mass fashion chains for which limited collections are 

designed. Brands also build their image through bloggers and social networks, making 

their stories accessible to everyone. Thus, we can observe that the external influences 

affecting the luxury fashion segment are directly related to the transformation of the 

internal structures and vice versa. 

As a result we can observe the democratization of luxury fashion goods, based on the 

above described, in two levels: Brands are democratizing in their communication, which 

can have a positive impact as it creates much more younger and innovative image. 

Brands are democratizing within the availability of their goods. Such a strategy is risky 

because it can jeopardize the positive perception of luxury fashion houses on the basis 

of mass extensions of products and consequently it can create the loss of their 

exclusivity. 

 

From the results of the questionnaire, it was not possible to clearly identify whether 

democratization influenced the perception of luxury products and brands, which I 

attribute in particular to the choice of questions. Here is the space for a much more 

thorough investigation. Nevertheless, the results supported the theory, as for most 

women surveyed, the luxury represents established fashion brands (59%). These brands 

have to create a sense of uniqueness (78%) and they mostly associate them with very 

wealthy people (81%). 89% of respondents would like to own a luxury fashion product 
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and 62% already own a luxury product. Interestingly enough, even though brands are 

criticised for their little presence in online stores, most of the respondents would not buy 

luxury fashion goods online. 

 

In conclusion, it is good to emphasize, that the democratization of luxury fashion goods 

is such a complex problem that the individual factors that cause it would suffice for 

extra thesis. It would be particularly interesting to explore in depth the motifs that lead 

consumers to purchase luxury fashion goods and their imitation of a luxury lifestyle. 
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P íloha č. 1: Boty navržené Rihannou pro ůdidas v porovnání s botami Topshop 

(obrázek) 

 

Zdroj: BORIONES, Isis. Topshop Accused of Copying Rihanna's Fenty x Puma Bow Slides. Dostupné z: 

http://bit.ly/2n6sI6D 
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P íloha č. 2: Porovnání oblečení luxusního módního domu Céline a produkt  Zara 
(obrázek) 

 

 

Zdroj: MAVRODY, Nika. Designer Knockoffs: Is Zara Copying Celine or Is Everyone Copying 

Everyone? Dostupné z: http://bit.ly/2pPSmKq 

 

P íloha č. 3: Porovnání kabelky Chanel a kabelky Zara (obrázek) 

 

 

Zdroj: Kh, Rima. Copied and We Know It: Best High-End Fashion Pieces You Can Get At a Lower Price 

Now. Dostupné z: http://bit.ly/2qmWJiJ 
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