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Nakupovať alebo nenakupovať? 

Možno trochu ušetriť a potom nakúpiť? 

Prípadová štúdia 

 

Dvaja noví spolubývajúci 

Lina a Jolita sa stretli na internete v študentskej skupine Facebook, ktorá pomáha mladým 

ľuďom nájsť partnerov na zdieľanie ubytovania. Študentské internáty nie sú najkrajšie alebo 

najtichšie miesta na bývanie a tieto dve dievčatá sa rozhodli odísť z nikdy nekončiacich 

internátnych večierkov a hľadať súkromnejšie miesto na život. Lina je študentkou prvého 

ročníka  z malého mesta na druhej strane Litvy a Jolita študuje matematiku a pochádza z 

bližšieho, ale výrazne väčšieho mesta na severe krajiny, Šiauliai. Obe dievčatá pochádzajú z 

rodín strednej triedy, takže majú tesný  rozpočet a rozhodli sa prenajať si byt s jednou izbou. 

Po živote na internáte im to to stále pripadalo ako pokojný raj s množstvom súkromného 

priestoru. Dievčatá neboli spočiatku priateľkami, ale po niekoľkých stretnutiach a zháňaní  

bytu si boli sympatické, čo bol   úspech na prvý pokus. Miesto bolo okamžite k dispozícii, 

takže sa dievčatá rozhodli bývať už nasledujúci deň. 

Otvorenie sa 

Prvý šok na druhý deň ráno bolo porovnanie batožiny nových spolubývajúcich, ktorú vlastnili. 

Lina prišla s pomocou priateľky a obe niesli 4 veľké kufre vecí, ktoré vlastnila. Jolita si 

priniesla jeden kufor a batoh. Lina bola nesmierne prekvapená, že dokáže zmestiť všetko čo 

potrebuje do jedného kufra. Ale ešte prekvapivejší bol obsah Jolitinej batožiny. Všetko, čo 

vlastnila, bolo od nejakého drahého a prestížneho výrobcu. Jej laptop a smartfón boli 

najnovšími modelmi produktov „Apple“, mala 2 páry obuvi „Timberland“, dokonca jej kufor 

„Samsonite“ bol skoro najvyššej kvality. Lina sa rozbaľovala trochu nepokojná, keď musela 

ukázať svoje neznačkové, najlacnejšie veci pochybnej kvality a nebolo ich konca kraja. V 

miestnosti bol iba jeden šatník a Jolita mala 10 odevov na odloženie. Lina naplnila 2 kufre iba 

oblečením a po vybalení vyzerali dve strany otvoreného šatníka ako obrázok „pred“ a „po“ 

obrovskom čistení. Nastalo nepríjemné ticho, zatiaľ čo nové spolubývajúce naplnili byt svojimi 

vecami. A bolo to ešte nepríjemnejšie, keď Jolita bola hotová za 30 minút, len Lina vyťahovala 

nové veci ako kúzelník z klobúka ďalšie 3 hodiny. 

Čo nás odlišuje? 
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Vyčerpaná, zahanbená a trochu zastrašená úhľadnosťou a štýlovosťou Jolitiných vecí sa Lina 

rozhodla vyčistiť vzduch koláčom a kávou v ich novej kuchyni. Keď sa posadili, Lina sa 

nesmelo opýtala Jolity: „Myslela som si, že tvoji rodičia nie sú bohatí...“. 

„Nie, nie sú“, odpovedala Jolita, „ale na všetko usilovne šetrím, len aby som dostala veci, ktoré 

naozaj chcem a zvyčajne vydržia veľmi dlho. Okrem notebookov a smartfónov... Menia sa 

takmer každý rok, teraz je toto moja najväčšia bolesť hlavy. Ale starám sa o nich s najväčšou 

starostlivosťou a predávam ich, keď prídu nové. Týmto spôsobom len musím zaplatiť rozdiel 

a nie je to tak vela, keďže „Apple“ produkty nestrácajú svoju hodnotu tak rýchlo “. 

To bol začiatok ich celonočnej konverzácie. Aj keď sa dievčatá narodili v podobných sociálno-

ekonomických podmienkach, tradície míňania v ich rodinách boli úplne odlišné. Linina mama 

bola žena v domácnosti, takže všetko nakupovanie mala na starosti ona. Na prvý pohľad bola 

šetrnou nakupujúcou, avšak nikdy nepremeškala výhodnú kúpu a úspory neboli propagovanou 

politikou v ich dome. Rodina rada cestovala, jedla von, pekne sa obliekala a dobre jedla, ale 

všetko sa robilo za najnižšiu možnú cenu. Jolitina rodina bola pravý opak - zriedka cestovali, 

ale keď to urobili, bolo to niečo na zapamätanie. Takmer nikdy nejedli von, s výnimkou 

najdôležitejších rodinných udalostí a vtedy to bol sviatok. Kúpili si oblečenie len vtedy, keď 

sa staré obnosilo, avšak nákup prvotriednych vecí im to umožnil robiť len zriedka. 

Obe dievčatá pripustili, že ako malé dievčatá mali fantázie o protikladnom životnom štýle, keď 

vyrastú - Lina chcela mať luxusné veci, ale nikdy na to nemali peniaze, a naopak Jolita - vždy 

snívala o impulzívnom nákupe, ale vždy bola nútená plánovať svoje nákupy a výdavky. V ich 

prípadoch jablká nespadli ďaleko od stromu, ale po výmene svojich skúseností a motívov na 

kúpu pochopili, že ich výchova nebola jediným faktorom ovplyvňujúcim tieto rozdiely. 

Učitelia základnej školy a matematici neboli natoľko kompetentní, aby sa k tejto záležitosti 

dostali hlbšie a tak sa nové priateľky rozhodli prihlásiť na hodinu spotrebiteľského správania 

na univerzite. Chceli sa dozvedieť viac o tom, čo v skutočnosti vedie k ich potrebe lacného, ale 

stáleho nakupovania, na jednej strane a na strane druhej k zriedkavému, ale vernému 

značkovému nakupovaniu. 

PRÍLOHA  PRE UČITEĽOV 

Po oboznámení s prípadovou štúdiou sa učiteľom odporúča položiť otázky, aby študentov 

zapojili do produktívnej diskusie a stimulovali ich zvedavosť, ako aj motiváciu hľadať ďalšie 

informácie,: 

1. Mohli by ste povedať triede o šetrení peňazí a plánovaní nákupu vo vašej rodine? Váš osobný 

výber by bol bližšší k Line alebo Jolite? 

2. Aké sú výhody a nevýhody oboch týchto spôsobov nakupovania? Mohli by ste uvažovať o 

iných spôsoboch? 
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3. Ktorý spôsob je márnotratný? 

4. Čo je to spotrebiteľské správanie? 

5. Čo ovplyvňuje rozhodnutie spotrebiteľov o kúpe? 

6. Čo je to impulzívne nakupovanie? Prečo sa to deje? Ako to zastaviť? 

 

PRÍRUČKA PRE ŠTUDENTOV   

V tejto prílohe uvádzame základné informácie, ktoré učiteľom slúžia ako pomôcka pri 

hodnotení  odpovedí študentov na otázky  v prípadovej štúdii. Odpovede na prvé tri otázky sú 

osobného charakteru  a nepotrebujú ďalšie informácie. Cieľom týchto otázok je podnietiť 

diskusiu, zdieľať názory, podnietiť introspekciu a vyjasnenie osobného pohľadu, ako aj 

rozvíjať toleranciu.  

Čo je to spotrebiteľské správanie? 

Spotrebiteľské správanie je štúdium rozhodnutí jednotlivcov, skupín a organizácií v súvislosti 

s výberom, nákupom, použitím a likvidáciou tovaru, služieb, nápadov alebo skúseností, ktoré 

uspokoja ich potreby a želania. Zjednodušene povedané: Správanie spotrebiteľov je štúdium 

toho, ako spotrebitelia prijímajú rozhodnutia o tom, čo potrebujú, chcú, po čom túžia a ako 

kupujú, používajú a nakladajú s tovarom. 

https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/  

 

Čo ovplyvňuje rozhodovanie spotrebiteľov o kúpe? 

1. Recenzie sú dôležité pre rozhodovanie o produktoch a firmách.  

Mnoho štúdií v posledných rokoch potvrdilo to, čo už vieme. Ľudia čítajú recenzie a na 

základe nich sa rozhodujú, čo kúpiť. 

 

2.         Ľudia zbierajú odporúčania na nákup z rozličných zdrojov. 

Podľa štúdie Harris Interactive z roku 2009 sú najbežnejšie metódy zberu informácií pred 

nákupom tieto: 

• používanie webovej stránky spoločnosti (36%); 

• osobný rozhovor s predajcom alebo iným zástupcom spoločnosti (22%); 

• osobný rozhovor s osobou, ktorá nie je prepojená so spoločnosťou (21%). 

https://www.feedough.com/what-is-consumer-behaviour-ultimate-guide/
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Ďalšia, trochu novšia štúdia, tvrdí, že 59% ľudí sa stále radí so svojimi priateľmi a rodinou 

ohľadne rozhodnutia o kúpe.  

 

3. Ľudia často nevedia, prečo sa im niečo páči 

Ľudia robia okamžité rozhodnutia pomocou svojho podvedomia. Keď musia vysvetliť výber, 

výber sa môže úplne zmeniť, pretože je zapojená racionálna myseľ. 

4. Dav ukazuje cestu k preferenciám nakupujúcich 

Áno, naše preferencie sa vyvíjajú s vývojom spoločnosti. To ovplyvňuje naše nákupné 

rozhodnutia. „Rodinné auto“ niekedy znamenalo kombi. Potom to bol minivan. Teraz je to 

SUV. 

5. Jednoduchosť vždy vyhráva pri rozhodovaní 

Kognitívna plynulosť znamená, že ľudia sú náchylnejší uprednostňovať veci, ktoré sú im nielen 

známe, ale aj ľahko zrozumiteľné. Pre obchodníkov to znamená, že ak je ponuka 

zrozumiteľnejšia, tým je pravdepodobnejšie, že ľudia si to kúpia. 

Psychológovia napríklad zistili, že akcie qqqqv spoločnostiach s ľahko vysloviteľnými menami 

výrazne prevyšujú tie s ťažko vysloviteľnými menami. 

6. V prípade maloobchodných predajní aj podlaha ovplyvňuje rozhodovania pri 

nákupoch 

Keď ľudia stáli na mäkkom koberci a videli produkt, ktorý bol mierne vzdialený, posúdili 

zdanie tejto položky ako povzbudivé. Ľudia, ktorí skúmali výrobky, keď stáli na rovnakom 

plyšovom koberci, však hodnotili veci, ktoré boli blízko, menej utešené. 

Toto sa interpretuje tiež na internete. Spôsob, akým sa veci prezentujú a do hry vstupujú 

emočné faktory. Je vašou zodpovednosťou, aby ste si ich boli vedomí a zodpovedajúcim 

spôsobom ich riadili. Zdanlivo nepodstatné detaily môžu ovplyvniť rozhodovanie 

spotrebiteľov o kúpe alebo kliknutí. 

7. Mimo vplyvu sociálnych médií pri rozhodovaní o kúpe 

Existuje protirečivý výskum o vplyve sociálnych médií na rozhodovania o kúpe. Jedna štúdia 

zistila, že zákazníci majú o 67% vyššiu pravdepodobnosť, že si kúpia značky, ktoré sledujú na 

Twitteri. 

Ďalšia správa ukázala, že sociálne médiá zriedka vedú priamo k online nákupom. Údaje 

naznačujú, že menej ako 2% objednávok bolo výsledkom nakupujúcich pochádzajúcich zo 

sociálnej siete. V správe sa zistilo, že e-mailová a vyhľadávacia reklama boli oveľa účinnejšími 

nástrojmi na premenu hľadajúcich na kupujúcich. 



                                                                                 

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

akékoľvek použitie informácií v ňom obsiahnutých.“ 

 

Rozdiel medzi týmito dvoma štúdiami je v tom, že prvá sa zakladala na tom, čo ľudia povedali, 

ale druhá sa zakladala na tom, čo ľudia skutočne urobili. (Sledovali však priame prekliknutia 

zo sociálnych médií, pričom nezohľadňovali pozitívny vplyv, ktorý môžu mať neskôr.) 

Skutočnou odpoveďou je, že sociálne médiá pravdepodobne ovplyvňujú rozhodnutia o kúpe, 

je to však pomalý proces budovania vzťahov. Len kričať „kúpte si toto“ funguje na veľmi 

malom počte ľudí. 

8. Pokiaľ ide o nákup, robíme emocionálne rozhodnutia a racionálne zdôvodnenia 

Keď sa už raz spotrebitelia rozhodli, že sa im páči konkrétna možnosť, ťažšie sa im ustupuje. 

Racionálne myslenie iba odôvodňuje emocionálnu voľbu. Rozum nerád pripúšta, že by urobil 

emocionálne rozhodnutie, preto prideľujeme emocionálne odôvodnenia naším po-nákupným 

rozhodnutiam. 

9. Podvedomie riadi rozhodovanie o kúpe 

Prieskum trhu, ako priemyselné odvetvie, za posledných 50 alebo 60 rokov veril, že ľudia robia 

rozhodnutia na základe racionálnych a vedomých procesov myslenia. Veda rozpráva iný 

príbeh, ten, ktorý pretáča túto základnú domnienku na hlavu. Väčšina rozhodnutí sa deje na 

úrovni podvedomia. 

  https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/ 

Čo to znamená impulzívne nakupovanie? Prečo sa to deje? Ako to zastaviť? 

Impulzívne nakupovanie je popudom, momentom, neplánovaným rozhodnutím o kúpe, 

uskutočneným iba pred nákupom. Výskumné zistenia naznačujú, že emócie a pocity zohrávajú 

rozhodujúcu úlohu pri nákupe, spúšťajú sa zobrazením produktu alebo dobre vytvorenej 

propagačnej správy. Takéto nákupy sa pohybujú od malých (čokoláda, oblečenie, časopisy) po 

značne veľké (šperky, vozidlá, umelecké diela) a zvyčajne (asi 80 percent času) vedie k 

problémom, ako sú finančné ťažkosti, nesúhlas rodiny, pocitu viny alebo sklamaniu. 

(http://www.businessdictionary.com/definition/impulse-buying.html ) 

Čo sa teda deje vo vašej hlave a čo môžete urobiť, aby ste urobili menej nákupov, ktoré sa 

ukážu ako zbytočné? 

 

1. Milujem nakupovanie 

Najjednoduchšim vysvetlením je, že niektorí ľudia získavajú obrovské množstvo potešenia zo 

získania niečoho nového. Akt nakupovania je akt zmocnenia, ktorý sa v ostatných aspektoch 

života môže vyskytovať príliš zriedka. 

 

2. Vypínač  strachu zo straty   

https://conversionxl.com/blog/9-things-to-know-about-influencing-purchasing-decisions/
http://www.businessdictionary.com/definition/impulse-buying.html
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Strata averzie popisuje naše vrodené znepokojenie, aby sme sa v budúcnosti vyhli nepríjemným 

pocitom. Normálne by to mohlo ovplyvniť naše rozhodovanie, ktoré by spôsobilo kľučkovanie 

pred nákupom: „Mohol by som sa cítiť zle, ak si to kúpim a kvôli tomu nebudem mať peniaze 

na niečo iné?“ Ale pridajte zľavu, o ktorej nám povedali, alebo predpokladáme, že nebude trvať 

večne a naše podvedomie prepne na strach, že zmeškáme dobrý obchod. 

3. Prekrútená  heuristika 

Väčšina nákupov je príliš namáhavá na pozornosťou vedomia a  časovo náročná na 

uskutočnenie.  Predstavte si, že každá položka, ktorú ste kúpili, bola krížovo odkazovaná  na 

každý ďalší produkt dostupný na trhu: museli by ste sa pozrieť na cenu, zloženie produktu, 

recenzie a prípadne aj kvalitu zákazníckého servisu, ktorý to podporuje. Aj keby ste našli 

všetky informácie v porovnateľných formátoch, kúpenie jednej položky by trvalo hodiny. 

Namiesto toho používame heuristiku – nevedome dodržiavané pravidlá, ktoré nám pomáhajú 

robiť rýchle rozhodnutia, ktoré sme sa naučili, že všeobecne fungujú dobre. 

4. Túžba šetriť 

Vnímavosť vážiť si a zjavné zľavy nie sú len dôsledkom strachu zo  straty; mnohí z nás majú 

vrodenú túžbu šetriť. Maloobchodníci a výrobcovia nám hovoria, koľko peňazí by sme mohli 

ušetriť nákupom a použitím ich produktu. Pred tisíckami rokov, vedieť, že je dôležité 

uchovávať jedlo a drevo na zimu, bola otázka života a smrti. V dnešnej dobe sa väčšina z nás 

už nemusí starať o naše každodenné prežitie, ale vývojová snaha zostáva. Stručne povedané, 

je pre nás ťažké odolať myšlienke, že šetríme peniaze alebo čas. 

5. Šošovky s ružovým odtieňom 

K lepšiemu alebo horšiemu, pravidelne sa klameme. Veríme, že vyzeráme lepšie ako 

priemerne, sme lepší ako priemerní vodiči, lepší ako priemerní rodičia ... jednoznačne 

nemôžeme mať všetci pravdu. Objektivita je nepolapiteľná cnosť. Namiesto toho, aby sme sa 

obzerali späť a uvažovali o našich minulých činoch s čímkoľvek,  čo sa priblíži vytúženému  

výsledku, pozeráme sa do budúcnosti s idealizovaným pohľadom na to, ako by to mohlo byť. 

Skôr ako by sme pripustili skutočnosť, že sme za posledných päť rokov veľmi nezacvičili, páči 

sa nám myšlienka, že kúpa  nového modelu Ab-Toner-9000 z nás urobí niekoho, kto má 

motiváciu 200-krát za deň drviť svoj žalúdok cvičením. 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/consumer-behavior/201303/five-reasons-we-

impulse-buy 
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