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Ovplyvňujem svet výberom potravín?                                                   

Prípadová štúdia 

 

Úspešný blogger 

Evelina je 22-ročná študentka informačných technológií, ktorá miluje pečenie. Celý život sa 

venovala počítačom, tak ako aj jej otec, ktorý je inžinierom v podobnom odbore a vždy bola 

fascinovaná ako bol schopný opraviť akýkoľvek stroj. Evelina sa pokúšala pokračovať v jeho 

šľapajách  a väčšinu času strávila doma montovaním a opravou počítačov a iných vynálezov a 

tvrdo študovala teóriu, ako to úspešne zvládnuť. Avšak počas svojho dospievania objavila 

maminu zručnosť piecť chutné koláče, torty a sušienky a zistila, že je to rovnako fascinujúce a 

ešte oveľa uvoľnujúcejšie, ako tráviť čas so skrutkovačom alebo pomocou kódovacieho 

manuálu.  

Evelina sa nevzdala svojho sna stať sa jedného dňa inžinierkou v odbore IT a aby mohla 

propagovať svoj nový koníček ako pekárka, vytvorila si na internete blog o varení, ktorý sa za 

niekoľko rokov stal hitom. Na internete často uverejňovala fotografie a recepty svojich dobrôt 

a s príchodom kultúry influencerov ju oslovilo niekoľko predajcov (továreň na čokoládu a 

spoločnosť zaoberajúca sa predajom čerstvého ovocia), aby svoje výrobky použila vo svojich 

príbehoch. Teraz má Evelina o niečo viac ako 100 000 sledovateľov a dokonca je schopná 

zaplatiť nájomné, ako aj životné náklady svojimi vlastnými peniazmi. 

Film, ktorý to všetko zmenil 

Jedného večera dostala Evelina odporúčanie pozrieť si zaujímavý dokument o produkcii 

palmového oleja (https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-

needs-attention/). Keďže bola zaneprázdnená štúdiom, pečením a blogovaním, málokedy 

sledovala tieto veci, mala však obavy o ekológiu, budúcnosť našej planéty i zvierat, ako aj o 

https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-needs-attention/
https://www.wowshack.com/asimetris-new-documentary-on-palm-oil-that-needs-attention/
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blaho ľudí. Film, ktorý videla v tú noc ju rozplakal ako dieťa ... Nemohla uveriť tomu, akú 

škodu spôsobujú producenti palmového oleja v Ázii a že orangutany - také milé bytosti - sú na 

pokraji vyhynutia iba preto, že výrobcovia potravín našli spôsob ako mať väčší zisk. Po 

prekonaní prvotného šoku skočila do svojej skrinky skontrolovať či používa palmový olej. A 

och áno...,  bola to takmer polovica výrobkov v jej domácnosti. Potom skontrolovala čokoládu, 

ktorú používala pri pečení a propagácii za peniaze vo svojom blogu                a bohužiaľ aj tu 

bol diabolský palmový olej. Evelina teraz čelila veľmi ťažkému rozhodovaniu - udržať si svoj 

príjem a stále používať a propagovať produkt, ktorý sa jej páčil alebo ho prestať používať a 

takto by vari mohla mať malý vplyv na lepšiu budúcnosť ázijských džunglí, orangutanov a 

ľudstva ako celku. 

Aký význam majú spotrebitelia? 

Evelina je šikovné dievča a o vedu sa zaujíma už odkedy bola v plienkach. Po tom ako v nej 

doznievala táto hrozná pravda vyvolaná emóciami, sa rozhodla preskúmať svoju osobnú rolu 

v tomto reťazci udalostí. Takto pochopila základy mechanizmu fungovania dopytovej ponuky, 

čo v praxi znamená, že ak si kúpi viac výrobkov obsahujúcich palmový olej, v budúcnosti sa 

ich vyrobí viac preto, aby sa uspokojila požiadavka spotrebiteľov po nich. Spotrebiteľ v Európe 

je však veľmi vzdialený od ázijskej džungle a mechanizmus dodávky dopytu si vyžaduje dlhý 

čas na to, aby sa prispôsobil, takže už nejakú dobu vychádza z odhadov predchádzajúceho 

dopytu. Ako by sme mali konať teraz?  

Jediným zdrojom dostupným pre nás, spotrebiteľov, sú predajcovia a predovšetkým nákupné 

centrá, pretože nakupujú vo veľkom množstve.  Po vyhľadávaní na internete Evelina zistila, že 

spoločnosti zhromažďujú údaje o svojich zákazníkoch, čo sa nazýva spotrebiteľské správanie.  

Je to prieskum firmy o potrebách a želaniach svojich spotrebiteľov. Spotrebiteľské správanie 

pomáha   firme nastaviť svoje podnikanie v súlade s očakávaniami zákazníkov a pomáha jej 

budovať silné vzťahy so zákazníkmi. Väčšina informácií z internetu týkajúcich sa tejto témy 

je veľmi zložitá a určená pre podniky. Výrobcovia a predajcovia uskutočňujú nákladné 

prieskumy a študujú zložité koncepcie preto, aby sme viac utrácali a čo my následne robíme 

je, že sledujeme reklamy alebo prinajlepšom sledujeme influencerov na sociálnych sieťach. Ak 

však hľadáme kvalitnejšie informácie a vedome nakupujeme u predajcov, ktorí majú na zreteli 

spotrebiteľské želania o odstránení palmového oleja vo výrobkoch, tento trend by sa mohol 

šíriť ako vírus a týmto spôsobom by sme aspoň prinajmenšom mohli začali napravovať 
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zlomyseľné vykorisťovanie prírody, ktoré sa deje v tejto chvíli. Máme všetku moc, ktorá je 

prenášaná na podniky ako spotrebiteľské správanie, aby sme mohli robiť zmeny, ak budeme 

informovaní, pohotoví a zodpovední.  

Pandorina skrinka 

Litovci majú príslovie, ktoré hovorí: čím ďalej pôjdete do lesa, tým väčší počet stromov 

nájdete. To isté sa stalo Eveline. Čoskoro objavila také kontroverzné otázky ako: avokádo 

rastúce v Mexiku poškodzuje ekosystém krajiny a je veľkou hrozbou pre miestne borovice, 

program „spravodlivý obchod“ nakoniec nie je až tak spravodlivý pre poľnohospodárov s 

kávou a čokoládou, ananásové plantáže v Kostarike sú zodpovedné za zhoršovanie životného 

prostredia a za chudobu, pozitívna skúsenosť s poľnohospodárstvom GMO kukurice v 

Portugalsku a Španielsku je v iných krajinách EÚ prehliadaná kvôli niektorým, predtým 

vyjadreným nepodloženým hrozbám pre životné prostredie a ľudské zdravie. Evelina sa 

rozhodla ukončiť svoju dohodu s továrňou na čokoládu používajúcou palmový olej. Síce sa jej 

príjem drasticky znížil, naďalej však ostáva pozitívne nastavená, pretože svojimi 

informovanými krokmi smeruje k lepšej budúcnosti pre všetkých. 

 

ODPORÚČANIE PRE UČITEĽOV 

Učiteľom sa odporúča, aby po oboznámení s prípadovou štúdiou  položili študentom  

nasledujúce otázky: 

1. Čo je to spotrebiteľské správanie  a ako sa využíva? 

2. Kto sú influenceri sociálnych médií a akú zodpovednosť nesú? 

3. Aké sú spôsoby získavania informácií o spotrebiteľskom správaní? Zúčastnili ste sa niekedy 

na zhromažďovania informácií o spotrebiteľskom správaní? Povedzte viac o svojich 

skúsenostiach, čo si myslíte, že tieto údaje pre firmu vypovedali o vás. 

4. Kto je zodpovedný za informovanie spotrebiteľov? A kto by mal byť? 

5. Čo môžete urobiť aby sa situácia zlepšila? 

6. Čo by ste urobili namiesto Eveliny? Prečo? 
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7. Pokúšate sa stať alebo zostať informovaným spotrebiteľom? Ako? 

 

PRÍLOHA 

Tu je niekoľko základných informácií, ktoré by mali učiteľom pomôcť pri diskusii o prípadovej 

štúdii so svojimi študentmi. Úspešná diskusia bude motivovať študentov k tomu, aby hľadali 

viac informácií o danej záležitosti a pomôže im rozvíjať príslušné kompetencie. 

1. Čo je to spotrebiteľské správanie a ako sa využíva? 

Je to prieskum firmy o potrebách a želaniach svojich spotrebiteľov. Spotrebiteľské správanie 

pomáha firme nastaviť svoje podnikanie v súlade s očakávaniami zákazníkov a pomáha jej 

budovať silné vzťahy so zákazníkmi. Väčšina organizácií má informácie o svojich 

zákazníkoch, ale nesnažia sa o nich získať väčší prehľad a nepoznajú očakávania zákazníkov. 

Spoločnosti by mali poznať  spotrebiteľské správanie, aby produkovali výrobky a služby podľa 

očakávania zákazníkov a uspokojovali svojich zákazníkov. 

Spotrebiteľské správanie môže obsahovať kvantitatívne aj kvalitatívne údaje. Výkazy a dáta 

zo systému CRM (Customer Relationship Management - je to prístup riadenia interakcie 

spoločnosti so súčasnými a potenciálnymi zákazníkmi) a tiež údaje z minulých predajov môžu 

poskytnúť kvantitatívne údaje. Tento typ údajov sa môže použiť na segmentáciu zákazníkov 

podľa ich nákupného správania v minulosti. Kvalitatívne údaje môžu byť informácie o 

organizácii spotrebiteľa. Napríklad, ak zákazník podpísal novú dohodu, ktorá rozširuje jeho 

portfólio. Tento druh informácií môže povedať o finančnom stave zákazníka a tiež dá priestor 

pre nové príležitosti, ktoré povedú k posilneniu vzťahov so zákazníkmi.  

Spotrebiteľské správanie poskytuje informácie o tom,  koľko zákazníkov o produkte vie. Dá sa 

to rozdeliť na dva typy: oboznámenosť s produktom a znalosť produktu. Oboznámenosť s 

produktom hovorí o hĺbke a rozsahu produktu. Informuje zákazníka o existencii produktu. 

Takto bude informovať spotrebiteľa o produkte, ktorý je dostupný na trhu. 

(https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/16539-

consumer-knowledge.html) 

 

https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/16539-consumer-knowledge.html
https://www.mbaskool.com/business-concepts/marketing-and-strategy-terms/16539-consumer-knowledge.html


                                                                                 

„Tento dokument bol vypracovaný s podporou Európskej komisie, odráža však iba názory autorov a Komisia nezodpovedá 

za akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.“ 

 

2. Kto sú influenceri sociálnych médií a akú zodpovednosť nesú? 

Influencer je niekto, kto ovplyvňuje alebo mení spôsob, akým sa správajú ostatní ľudia, 

napríklad prostredníctvom využívania sociálnych médií. 

Mladí ľudia čoraz viac ovplyvňujú rozhodnutia rodičov. 

Služby ako Facebook a Twitter pomáhajú novej generácii novinárov, blogerov a online 

influencerov upozorniť na svoju prácu.  

(https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer) 

S mocou prichádza zodpovednosť a influencer ako ľudská bytosť musí dodržiavať zákony 

marketingu. Taktiež sú zodpovední za to, aby mali zmysel pre morálku a etiku pri predvádzaní 

značky publiku. Ako ovplyvňujú obsah, ktorý zverejňujú ľuďom na druhej strane obrazovky? 

Uvedomujú si hodnoty a morálne činy svojho obchodného partnera? Sú zhodné s ich vlastnými 

hodnotami a tým čo chcú odovzdať svetu? Môžu podporovať značku a za čím si stoja na 100%? 

Je na každom influencerovi, aby sa rozhodol, ako si vybuduje svoju vlastnú značku. Aký obsah 

uverejniť, pre koho inzerovať a ako vytvoriť komerčný obsah. Vždy pamätajte na to, že každý 

má právo na osobný názor, pohľad, na morálny, etický a politický názor. Niektoré 

marketingové agentúry pre influencerov im odporúčajú, aby si našli čas  a definovali svoje 

vlastné morálne a etické hodnoty a zvážili každého nového obchodného partnera s ktorým sa 

spoja. 

(https://www.unitedinfluencers.com/social-responsibility-influencer/) 

3. Aké sú spôsoby získavania informácií o spotrebiteľskom správaní? Zúčastnili ste sa niekedy 

na zhromažďovaní poznatkov o spotrebiteľskom správaní? Povedzte viac o svojich 

skúsenostiach a o čo si myslíte, že tieto údaje pre firmu povedali o vás. 

Existuje mnoho spôsobov, ako zbierať informácie o zákazníkoch spoločnosti, vrátane: 

• objednávkové formuláre 

• otázky 

• sťažnosti 

• záručné karty 

• programy odmien zákazníkov 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/influencer
https://www.unitedinfluencers.com/social-responsibility-influencer/
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• prieskumy spokojnosti zákazníkov 

• karty so spätnou väzbou 

• zákaznícke súťaže 

• webová stránka spoločnosti. 

(https://www.business.qld.gov.au/running-business/consumer-laws/customer-

service/customer-information) 

4. Kto je zodpovedný za informovanie spotrebiteľov? A kto by mal byť? 

Medzi príklady informácií pre spotrebiteľa patria: atribúty produktu (napr. špecifikácia, cena, 

normy kvality), názory odborníkov a spotrebiteľov a reputácia dodávateľa. Informácie pre 

spotrebiteľa sú informácie, ktoré spotrebitelia potrebujú pri prieskume, nákupe a po ukončení 

nákupu. (https://www.igi-global.com/dictionary/consumer-information-sharing/5495) 

Výrobcovia a predajcovia sú zo zákona povinní informovať svojich spotrebiteľov, avšak veľká 

štúdia, ktorú vykonala spoločnosť BEUC, odhalila, že tieto informácie sa často ignorované. 

https://www.beuc.eu/publications/x2013_089_upa_form_matters_september_2013.pdf 

Webová stránka Bizfluent.com uvádza týchto 5 povinností spotrebiteľov: 

1. Pred nákupom sa informujte. 

2. Prečítajte si a riaďte sa pokynmi. 

3. Vhodne používajte produkty a služby . 

4. Hovorte, ak niekto koná nesprávne. 

5. Oboznámte sa s tým, akú má spotrebiteľ zodpovednosť za nákup. 

https://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-consumer.html  

 

5. Čo môžete urobiť aby sa situácia zlepšila? 

Sila spotrebiteľa má dlhú históriu, ktorá siaha prinajmenšom k bojkotu cukru ľuďmi, ktorí sa 

snažili zrušiť obchod s otrokmi v roku 1800. Avšak slovo „spotrebiteľ“ sa skutočne začalo 

formovať v rokoch 1900 s rastúcim akceptovaním myšlienky, že „spotrebitelia“ môžu urobiť 

https://www.business.qld.gov.au/running-business/consumer-laws/customer-service/customer-information
https://www.business.qld.gov.au/running-business/consumer-laws/customer-service/customer-information
https://www.igi-global.com/dictionary/consumer-information-sharing/5495
https://bizfluent.com/list-7499733-five-responsibilities-consumer.html
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zmenu tým, ako míňajú svoje peniaze. V roku 1959 v Británii začalo hnutie proti apartheidu 

bojkot juhoafrických pomarančov značky Outspan na protest proti nerovnostiam medzi 

čiernymi a bielymi Juhoafričanmi. Prebiehajúca kampaň „No to Nestle“, ktorá sa začala v 70. 

rokoch, bola iniciovaná  spotrebiteľmi, že veľká nadnárodná spoločnosť v treťom svete 

propagovala radšej práškové mlieko namiesto materského mlieka. Kúpa niečoho tak 

jednoduchého ako banán zahŕňa množstvo zložitých možností - už to nie je len otázka toho, 

koľko chcete minúť alebo koľko toho chcete nakúpiť, ale či chcete obyčajné, fair trade, alebo 

organické banány. Medzi problémy, ktoré by sa dnes mohli týkať tých, čo nakupujú potraviny, 

sú: geneticky modifikované potraviny, potravinové míle (ako ďaleko potravina cestovala), 

dobré životné podmienky zvierat, intenzívnejšie poľnohospodárstvo      a chemikálie používané 

na ničenie chorôb a škodcov. 

(http://www.bl.uk/learning/citizenship/foodstories/Accessible/consumeknowpow/consumerkn

owledgeandpower.html#) 

To, aby sme pozitívne prispievali k medzinárodnému rozvoju, môžeme častokrát pociťovať 

ako niečo ťažké a nedosiahnuteľné. Projekt financovaný z programu o zvyšovaní 

informovanosti o rozvojovom vzdelávaní však umožňuje nakupujúcim Európanom robiť 

jednoduché a informované rozhodnutia, ktoré zlepšujú život mnohých ľudí v rozvojovom 

svete. 

Kampaň „Make Fruit Fair!“ bola v Kostarike dôležitá a priniesla pozitívne zmeny, “ uviedla 

Eva Carazo z Univerzity v Kostarike. „Pomohlo nám to získať povedomie o pracovných 

podmienkach a environmentálnych aspektoch. Je pre nás veľmi dôležité vedieť, že v Európe 

máme spojencov. “ 

https://europa.eu/capacity4dev/dear/news/informed-consumers-change-lives-better 

Odpovede na posledné dve otázky sú osobné a nepotrebujú podrobné informácie. Cieľom 

týchto otázok je stimulovať diskusiu, zdieľanie názorov, introspekciu a vyjasnenie osobného 

pohľadu, ako aj rozvíjať toleranciu, schopnosť vyjadrovania  a diskusie. 

 

 

http://www.bl.uk/learning/citizenship/foodstories/Accessible/consumeknowpow/consumerknowledgeandpower.html
http://www.bl.uk/learning/citizenship/foodstories/Accessible/consumeknowpow/consumerknowledgeandpower.html

