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Úvodem

Úvodem

SvČt spotĜebního chování – svČWYHNWHUpPYãLFKQLåLMHPHRYOLYĖuje nás a my zpČtnČ
pĤVREtPHQDWRFRÄQDEtGQH³RQQiPMDNGRNiåHXVSRNRMLWQDãHSRWĜeby, aby nešlo jen
o primitivní konzum. Roli spotĜebitele a zákazníkaKUDMHPHSRFHOêåLYRWGRVORYDÄRG
kolébky po rakev“ a vČWãLQXåLYRWDVHDNWLYQČ rozhodujeme. Co všechno nás jako spotĜebitele ovlivĖXMH"-DNRXUROLKUDMtQDãHGXãHYQtYODVWQRVWLåLYRWQt]NXãHQRVWLLWRMDNQD
nás pĤsobí druzí lidé, od koho si dáme poradit a proþ právČ od tČchto lidí, to je další téma
k zamyšlení.
Význam psychologických poznatkĤ pro poznání role þlovČka jako zákazníka þi spotĜebitele je zĜejmý. Zákazník a uspokojování jeho potĜeb je na jedné stranČ ve stĜedu zájmu
marketingu, ale je dĤOHåLWêLSURQiVMDNRMHGQRWOLYFHSURSR]QiQtDSRFKRSHQtMHGQp]åL
votních rolí. Pro pochopení toho, co þlovČk potĜebuje, co to pro nČKR]QDPHQiSURWRåH
GiYQRXåYtPHåHþlovČk nepotĜebuje mobilní telefon, ale chce se domluvit s kamarádem
z vedlejší ulice i tetiþkou na Novém Zélandu…
Mají lidé na celém svČtČVWHMQpSRåDGDYN\H[LVWXMHÄXQLYHU]iOQt³VSRWĜebitel, kterému
mĤåHPHQDEt]HWVWHMQpYČci stejným zpĤsobem nebo musíme pochopit lidi v kontextu
MHMLFKNXOWXU\"%XGHPHYãLFKQLSRXåtYDWQČkolik mezinárodních znaþek, nebo budeme
hledat to „naše þeské“? Také se chceme zamyslet nad tím, proþ dáváme pĜednost právČ
ãDPSRQX$%&NG\åWHQ%&'MH~SOQČ stejný a ještČ ke všemu levnČjší. Jakou roli hraje
cena pĜi našem rozhodování? Jaká cena je pĜimČĜHQiDNG\QHQtGREUpFHQXVQLåRYDWDMDN
roli ceny v jednotlivých pĜípadech zjistit?
KromČ vazeb spotĜebitele na jednotlivé þásti marketingového mixu se vČnujeme také
jeho sebeobranČ, tomu jak reagovat, aby nezĤstal na pospas mnohdy divokému trhu.
„Komunikaþní divoþina se stává stále neschĤdnČMãt³WDNåHNURPČ kurzĤ komunikaþních
dovedností pro prodejce lze výcvik tČchto dovedností doporuþit i nám spotĜebitelĤm.
Abychom se v té divoþinČ netratili.
Jak se zmČnil za poslední roky þlovČk v roli spotĜebitele a zákazníka? Jak reaguje na
dnešní turbulentní dobu? V naší publikaci, která je výraznČ pĜepracovaným a rozšíĜeným
vydáním knihy Psychologie spotĜebitele, zĤstává její základní „pĤdorys“, ale naplnČný
souþasnými poznatky. V þHPVHWHG\NQtåND]PČnila, co pĜináší nového? PĜedevším je
rozšíĜen tým autorĤWDNåHYČĜtPåHXåWRVDPRRVREČ dává prostor k více „úhlĤm pohledu“ na problematiku. ReflHNWXMHQRYpSR]QDWN\DVQDåtVHRGGČlit to podstatné od balastu
„nových slov“, která mají jen jepiþtåLYRW
A jak se zmČnilo naše spotĜební chování? Ustupuje to, co nazýváme konzumním
VW\OHPåLYRWDQHERMVPHVWiOH]iYLVOtQDQDNXSRYiQtDUROHVSRWĜHE\YQDãHPåLYRWČ se
zvyšuje a nabývá na významu i v naší hodnotové orientaci? Nastal návrat k základním
åLYRWQtPKRGQRWiPQHERMVPHMHQRGORåLOLNRQ]XPQČNWHUpKR]ERåtQDÄOHSãtþasy“?
Výrobci a prodejci by nemČli podceĖovat sílu spotĜebitelĤ. SpotĜebitel je skuteþnČ
vládcem trhu, mĤåHVLY\EtUDWDVSRWĜebitel budoucnosti bude þím dál tím víc nároþnČjší.
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SoustĜedČní na þlovČNDMHRGMDNåLYD~VWĜední myšlenkou marketingu, ale je nutné to
stále pĜipomínat a také pro to nČco dČlat. PĜedevším pĜemýšlet o spotĜebitelích jako
ROLGHFKYãLUãtPNRQWH[WXXGUåLWHOQpKRYêYRMHQDãtSODQHW\$E\QDãLSRWRPFLYĤbec
mČOLNGHåtW
.RPXMHNQtåNDXUþena?%H]QDGVi]N\QiPYãHPSURWRåHUROH]iND]QtNDDVSR
tĜebitele je nám dána do vínku a hlubší poznání této role pĜivítají všichni zvídaví, které
zajímá, „jak to všechno funguje“, i to, zda jsme opravdu vydáni „na pospas“ trhu nebo se
mĤåHPHVWiWDNWLYQtPLVSROXKUiþi. A samozĜejmČ všem, kteĜí se nad všemi jevy souvisejícími s chováním spotĜebitele hloubČji ve své profesi zamýšlejí þi se na to pĜipravují. A to
nejenom v krizi. OstatnČ pro slovo krize se v þínštinČSRXåtYiGYRX]QDNĤ: první znamená
„nebezpeþí“ a druhý „pĜtOHåLWRVW³=NXVPHMLEUiWMDNRSĜtOHåLWRVWDOHVSRĖ k hlubšímu
zamyšlení. A k tomu by mČODVORXåLWLQDãHSXEOLNDFH$WDNpWURFKXNSRRGKDOHQtRQp
„þerné skĜíĖky“…
Jitka Vysekalová
za autorský kolektiv

KAPITOLA

1

Osobnost jako
spotĜebitel nebo
zákazník

Co je to osobnost? Pravda o masce.
George Byron

Kapitola první
uvádí rĤzné psychologické pohledy na osobnost þlovČka
seznamuje s výsledky „starého a nového myšlení“ ve výzkumu mozku – neuromarketing
popisuje vliv osobnostních faktorĤ, rysĤ, vlastností na spotĜební chování
seznamuje s modelem „þerné skĜíĖN\³XND]XMtFtPQDREWtåQRVWNRPSOH[QtSUHGLNFH

chování
vysvČtluje,

co musíme vČdČt o vnímání, pozornosti, pamČti, zapomínání, potĜebách
i motivaci
informuje o technikách poznání motivaþních struktur
informuje o rolích þlovČka jako spotĜebitele a zákazníka
pĜináší informace o spotĜebiteli a rady, odkud je získat
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Klíþová slova a spojení
osobnost, vnímání, pozornost, uþení, pamČĢ, potĜeby, zájmy, hodnoty, emoce, motivace,
temperament, charakter, teorie osobnosti, struktura osobnosti, vrstvy osobnosti, teorie
rysĤ, psychoanalýza, sociální uþení, fenomenologie, þerná skĜíĖka, neuromarketing, zákazník, spotĜebitel, spotĜební chování, modely spotĜebního chování, spotĜebitelský barometr, Eurobarometr, index spotĜebitelské dĤvČry

1.1 Co víme o osobnosti þlovČka
Osobnost (persona) je pojem pocházející z latiny. Persona byla maska, kterou si herci
nasazovali pĜi pĜedstavení.
3RMHPRVREQRVWXåtYiPHYQDãHPEČåQpPåLYRWČ pro þlovČka významného, který v nČþem vyniká. ěíkáme obdivnČ „to je opravdová osobnost“ nebo hovoĜíme o osobnostech
spoleþenského, umČleckého þLVSRUWRYQtKRåLYRWD9SV\FKRORJLLMHWRMLQDNTermín osobQRVWSRXåtYiPHSURYãHFKQ\OLGLNDåGêþlovČk má svoji jedineþnou a neopakovatelnou
osobnost. Pokud se v psychologii zabýváme osobností þlovČka, jde o jednotlivé rysy,
jednotlivé vlastnosti osobnosti, individuální svéráz þlovČka, jeho zvláštnosti, schopnosti,
potĜeby, zájmy, sklony, temperament i charakter.
V literatuĜe se setkáme s celou Ĝadou definic osobnosti, které vyjadĜují rozdílné pĜístupy
autorĤ k pĜedmČWXLPHWRGRORJLLSV\FKRORJLH6PpNDO  XYiGtåHYVRXþasné dobČ
mĤåHPHQDMtWWpPČĜ 200 pojetí, modelĤ a teorií osobnosti. Jen pro ilustraci se podívejme
na nČkteré z nich.
Dodnes citovanou defiQLFLSRGDOMLåYURFH:DWVRQNWHUêRVREQRVWFKiSHMDNR
„koneþný produkt našeho systému zvykĤ“. Eysenck (1947) definuje osobnost jakou souhrn
vzorcĤ chování organismu, které jsou determinovány dČdiþností a prostĜedím. Allport
 SRYDåXMH]DSRGVWDWQp]QDN\RVREQRVWLRUJDQL]DFLSV\FKRORJLFNêFKV\VWpPĤ, jedineþnost a vztah k okolí, zpĤsob, jakým se s ním jedinec vyrovnává a definuje osobnost jako
dynamickou organizaci tČch psychofyzických systémĤ v rámci individua, která urþuje jeho
jedineþný zpĤsob vyrovnávání se s okolím. Guilford (1959) hovoĜí „o jedineþném vzorci
rysĤ“, Tardy (1964) o struktuĜe tvoĜené souhrnem dispozic aktualizovaných dle situace.
8SR]RUQLOWDNpQDWRåHY]WDK\PH]LYODVWQRVWPLRVREQRVWLPDMtMHGQDNGLPHQ]LORJLFNêFK
vztahĤ a dimenzi reálnou (psychologickou). „Osobnost þlovČka je celek tČlesného a duševního, utváĜHQêRVREQtKLVWRULtELRORJLFNRXDVRFLiOQt3RGVWDWQêP]QDNHPMHåHMGHRRWHYĜený systém, který je pĜístupný vnČjším formativním vlivĤm, které ho mohou novČ organizovat
a mČnit.“ (Nakoneþný, 1968). Dále pak zdĤrazĖuje pojetí osobnosti jako vyjádĜení vnitĜní
RUJDQL]DFHGXãHYQtKRåLYRWDþlovČka, její funkci jako jednotného celku interindividuálnČ
odlišných dispozic vedoucích k vytváĜení souvislostí s vnČjšími projevy, tj. s chováním
þlovČka. (Nakoneþný, 1998). ěíþan (1975) se zamČĜuje na tĜi aspekty osobnosti: integraci,
LQWHUDNFLDVHEHUHDOL]DFLWDNåHRVREQRVWGHfinuje jako „individuum chápané jako integraci
k seberealizaci v interakci se svým prostĜedím“. ýasto bývá osobnost definována jako to:
co þlovČk chce (pudy, potĜeby, zájmy, hodnoty);
co þlovČk mĤåH (schopnosti, vlohy, nadání);
co þlovČk je (temperament, charakter);
kam þlovČk smČĜuje RVREQtåLYRWQtFHVWD 
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Z našeho pohledu osobnosti þlovČka jako spotĜebitele je velmi zajímavá také definice
Cattelova (1965), která ĜtNiåHÄRVREQRVWMHWRFRGRYROXMHSĜedpovČć, co osoba udČlá
v dané situaci“. Ale jak uvidíme dále, není to tak jednoduché.
Systematicky zpracované pĜístupy k teorii a hodnocení osobnosti najdeme v obsáhlé
uþebnici Psychologie (Atkinsonová R. L. – Atkinson R. C. – Smith E. E. – Bem D. J., 1995).
Tito autoĜi osobnost definují „jako charakteristické vzorce myšlení, chování, které urþují osobní styl jedince a ovlivĖují jeho interakci s prostĜedím“. Osobnost zahrnuje kromČ
duševních schopností takové promČnné, jako jsou sociabilita, emoþní stabilita, impulzivita
a Ĝadu dalších. Pro pochopení vývoje osobnosti je potĜebné se zabývat analýzou vztahu
genetických vlivĤ a vlivĤ prostĜedí, které na nás spoleþnČ pĤsobí prakticky od narození.
Osobnost þlovČka se vyvíjí z biologického základu, existují vrozené anatomicko-fyziologické pĜedpoklady, na které pĤVREtåLYRWQtSURVWĜedí a výchova.
Existuje Ĝada pĜístupĤNHVWXGLXDDQDOê]HRVREQRVWLDSV\FKRORJRYpVHVQDåtMHGQDN
o popis a analýzu individuálních rozdílĤ mezi jednotlivými lidmi a spojení procesĤ,
které mohou ovlivĖovat interakce þlovČka s prostĜedím do integrovaného popisu osoby.
O typologických pĜístupech hovoĜíme v dalších kapitolách, zde si struþnČ charakterizujme pĜístupy z pohledu tzv. teorie rysĤ osobnosti, psychoanalytické teorie, teorie sociálního
uþení a teorií fenomenologických.

Teorie rysĤ
Jde o smČr postihující osobnost na základČ rysĤ jako relativnČ stálých psychických charakteristik, projevujících se v jeho chování a jednání a odlišujících od sebe jednotlivé
lidi navzájem. Pro spotĜební chování mají význam napĜ. rysy jako inovativnost (zkoušení
nového, tedy i nových produktĤ), sebedĤvČra, jistota (projevuje se i pĜi rozhodování
o nákupu) aj.
Teorie rysĤ vychází z pĜHGSRNODGXåHRVREQRVWPĤåHPHSRSVDWSURVWĜednictvím jejího
umístČní v rĤzných dimenzích nebo škálách pĜedstavujících urþité rysy. Stoupenci této
WHRULHVHVQDåtRGYRGLWFRQHMPHQãtPQRåLQXU\VĤ, která by obsáhla rozmanitost osobnosti.
ýDVWRMHY\XåtYiQDfaktorová analýza, na základČ které je popsáno napĜ. tČchto pČt základních rysĤ osobnosti: neuroticismus (špatné pĜizpĤsobení), extraverze, otevĜenost vĤþi
zkušenosti, pĜíjemnost a svČdomitost, které jsou popsány v následující tabulce (McCrae
a Costa, 1987).
Rysový pĜístup pomČrnČ spolehlivČ vymezuje promČnné osobnosti a pĜináší poznatky
o obsahu individuálních rozdílĤ3UREOpPMHYWRPåHQHSĜináší poznatky o dynamických
SURFHVHFKNWHUpYRVREQRVWLSUREtKDMtQHXYDåXMHVSURPČnlivostí jednání lidí v þasovém
úseku. NejvýznamnČjšími pĜedstaviteli rysových teorií jsou Gordon Allport, Raymond
Cattel a Hans Eysenck. Následující obrázek ukazuje Eysenckovy faktory osobnosti, získané
faktorovou analýzou vzájemných korelací mezi Eysenckovými rysy a rysy dalších badatelĤ.
Osa stabilní – nestabilní vymezuje faktor neuroticismu, osa introvertovaný – extravertovaný vymezuje faktor extraverze. VnitĜní kruh ukazuje, jak by mohly Hippokratovy
temperamenty odpovídat modernČjšímu systému. PodrobnČji o typech temperamentu
hovoĜíme v osmé kapitole.
PĜLY\XåtYiQtWHRULHU\VĤ bČhem výzkumu spotĜebního chování je nutné mít na zĜeteli,
åHĜadu testĤ vycházejících z této teorie nemĤåHPHSURFKDUDNWHULVWLNXVSRWĜHELWHOHY\XåtW
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Tab. 1.1 PČt základních rysĤ osobnosti
Rysový faktor reprezentativní rysové škály
Neuroticismus

klidný – neklidný
odolný – zranitelný
jistý – nejistý

Extraverze

samotáĜský – spoleþenský
tichý – mnohomluvný
inhibovaný – spontánní

OtevĜenost

konvenþní – originální
ERMiFQê±RGYiåQê
konzervativní – liberální

PĜíjemnost

popudlivý – srdeþný
necitelný – soucitný
sobecký – nesobecký

SvČdomitost

bezstarostný – opatrný
nespolehlivý – spolehlivý
nedbalý – svČdomitý

Nestabilní
citlivý
náladový
neklidný
úzkostlivý
agresivní

rigidní

vzrušivý

VWĜt]OLYê

PČQOLYê

pesimistický

impulzivní

]GUåHQOLYê
QHVSROHþHQVNê

Melancholik

Cholerik

Extravertovaný

pasívní
Flegmatik

opatrný

optimistický
aktivní

tichý
Introvertovaný
Sangvinik

SĜHPêãOLYê

VSROHþHQVNê
GUXåQê
mnohomluvný
vnímavý

pokojný

bezstarostný

ovládající se

åLYê
spokojený
þLQRURGê

spolehlivý
vyrovnaný
klidný
Stabilní

Obr. 1.1 Eysenckovy faktory osobnosti
Zdroj: Eysenck – Rachman, 1965 (In: Atkinsonová a kol., 1995)

SURWRåHMVRXVSHFLficky zamČĜeny jen na urþitou þást populace nebo pĜíp. mČĜí jen celkové
tendence, které se nemusí pĜi konkrétní kupní situaci projevit.
Se systémovým pojetím RVREQRVWL]DORåHQêPQDIDNWRURYpDQDOê]H se mĤåHPHVHWNDW
napĜ. u Royce a Powela (1983), kteĜí vycházejí z pĜHGSRNODGXåHRVREQRVWMHNRPSRQRYiQD
šesti interakþními systémy: senzorickým, motorickým, kognitivním, afektivním, stylovým
a hodnotovým. Dle tČchto autorĤ jsou základní struktury, funkce a interakce osobnosti
znázornČny v tabulce 1.2.
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Tab. 1.2 Základní struktury a funkce osobnosti
struktura

funkce

vzor fluktuací

dČdiþnost

genetické programy
(genotypy a fenotypy)

biologická adaptace
XGUåRYiQtUHSURGXNFH
matabolismus atd.)

PXWDFH]PČny
ekologických tlakĤ
katastrofy

kultura

kulturní program
(symboly a normy)

sociální integrace
DGDSWDFHNXOWXUQtSĜHåLWt
a kontinuita)

kulturní a individuální
LQRYDFHORNiOQtSRGPtQN\
(rodinná krize atd.)

individium

osobnost a její systémové
komponenty (pramenné
rysy a chování)

integrace osobnosti
(emoþQtURYQRYiKD
VHQ]RPRWRULFNiLQWHJUDFH
svČWRYêQi]RUåLYRWQtVW\O
self-image)

idiosynkratické
]NXãHQRVWL]YČGDYRVW
tvoĜLYRVWUHJXODFH
nejistoty a riskování

Na základČ toho pak autoĜi vysvČtlují fungování osobnosti jako celku, jako systém
interakcí a integrací komponent osobnosti vþetnČ integrativního systému stylĤ a hodnot,
na základČ kterých lze charakterizovat i typy spotĜebního chování. Tato teorie osobnosti,
která je oznaþována také jako „multifaktorovČV\VWpPRYi³MH]DORåHQDQDYêVOHGFtFK
v psychologii uskuteþnČných faktorových analýz, na základČ kterých byly identikovány
jednotlivé funkþní elementy a úrovnČ osobnosti jako systému.

Psychoanalytický pĜístup
TvĤrce psychoanalytické teorie Sigmund Freund definoval psychoanalýzu jako vČdu o nevČGRPtFRåMHNOtþRYêSRMHPSV\FKRDQDOê]\9êFKRGLVNHPMHåHRVREQRVWVHVNOiGi]H
tĜí hlavních systémĤ: id, ego a superego, které jsou mnohdy v konfliktním vztahu. Id jako
nejprimitivnČjší þást osobnosti hledá uspokojení základních biologických impulzĤ a Ĝídí
se principem slasti. Principem reality se ĜtGtHJRNWHUpKOHGiPRåQRVWXVSRNRMHQtVRFLiOQČ
pĜijatelným zpĤsobem. Superego pĜedstavuje princip hodnot a morálky spoleþnosti, svČdomí jedince. U dobĜHLQWHJURYDQpRVREQRVWLYOiGQHSULQFLSUHDOLW\HJRVLXGUåXMHSHYQRX
DOHSUXåQRXNRQWUROX9WHRULLG\QDPLN\RVREQRVWL)UHXGSĜHGSRNOiGiXNDåGpKRMHGLQFH
urþitou psychickou energii (libido), která si v pĜípadČ vytČsnČní hledá ventil v nČjaké jiné
podobČ. Úzkost, která vzniká, mohou vytČsnit obranné mechanismy.
Schéma základního konfliktu je popsáno na obrázku 1.2.
Ve svČtle této teorie je osobnost relativnČ nemČQQiDSDVLYQt,NG\åPĤåHPHVMHGQRWOL
YêPLWH]HPLWpWRWHRULHQHVRXKODVLWMHQHVSRUQpåHPČla vliv na naši kulturu i další rozvoj
vČdy. Kritické výhrady se týkaly jednostranného pĜtVWXSXDWRKRåHĜada psychoanalytických
pojmĤ je nejednoznaþných a nelze je objektivnČ mČĜit. Další vývoj psychoanalýzy smČĜoval
k tzv. neopsychoanalýze, která se vzdálila od Freudova biologismu a zvýrazĖovala druhý
extrém – sociologismus.
Freudovi spolupracovníci a pokraþovatelé (ze kterých se stali i oponenti) kladli vČtší
dĤraz na kulturní a sociální vlivy. Z tČch nejznámČjších to byli napĜíklad Carl Gustav Jung
a Alfred Adler, pozdČji pak Karen Horneyová, H. S. Sullivan a Erich Fromm.
Z psychoanalytické teorie vycházel v oblasti psychologie spotĜebitele hloubkový motivaþní výzkum pĜHGHYãtPDPHULFNpSURYHQLHQFHNWHUêE\O]DORåHQQDDQDOê]HNRQfliktu id
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Id

Superego

]SURVWĜHGNXMtFtUHVS
REUDQQiIXQNFH(JD

Obr. 1.2 Schéma základního konfliktu

SRWODþHQt
GH]LQWHJUXMtFtSV\FKLFNp
REVDK\MVRXY\WČVQČQ\]YČGRPt
VWiYDMtVHQHYČGRPp

Zdroj: Nakoneþný M.: Psychologie osobnosti, 1998

a superega ve vztahu ke spotĜební motivaci. Výzkum pak docházel v interpretaci výsledkĤ
ke spojením typu:
Proþ lidé kouĜí?
ProþPXåLNXSXMtNDEULROHW\"
Proþ lidé nechtČjí kupovat sušené švestky?

Nahrazuje jim to cucání palce z dČtství.
1DKUD]XMtMLPPLOHQN\
PĜipomínají stáĜí.

Je zĜHMPpåHWtPWR]SĤVREHPY\XåLWêSV\FKRDQDO\WLFNêSĜístup nevzbuzoval pĜi praktické aplikaci a interpretaci výsledkĤ dĤvČru. PĜesto lze nČkteré principy psychoanalýzy
v rámci psychologického motivaþQtKRYê]NXPXY\XåtWSĜedevším pĜi sledování podvČdomých motivĤ þi motivĤ, které nelze „odhalit“ pomocí pĜímých dotazĤ.

Teorie sociálního uþení
Zastánci této teorie zdĤrazĖují význam determinant prostĜedí a situaþních determinant chování. PĜHGSRNOiGDMtåHUR]GtO\PH]LRVREQRVWPLMVRX]SĤsobeny odlišnými zkušenostmi.
Teorie sociálního uþení je nástupcem behaviorismu a psychologie „podnČt – reakce“.
Její stoupenci se zamČĜují pĜedevším na operantní podmiĖování a s ním související procesy
aplikované na chování. K vysvČWOHQtHPRFtSRXåtYDMtNODVLFNpSRGPLĖování. Osobnost
þlovČka na základČ této teorie je pĜizpĤsobivá, ale pasivní. Jeden z pĜedstavitelĤ teorie
sociálního uþení Walter Mischel (1993) charakterizoval následující promČnné, které pĤsobí
pĜi utváĜení chování þlovČka v interkaci s jednotlivými situacemi:
Kompetence

– zahrnují intelektuální schopnosti, další speciální schopnosti, sociální
a tČlesné dovednosti.
Kódovací strategie – jak lidé rozdílnČ zamČĜují pozornost, zobrazují (kódují) události
a seskupují informace do kategorií.
Oþekávání – vliv oþekávaných dĤsledkĤ chování na jeho volbu, mĤåHPHSĜedvídat
dĤsledky urþitého chování, ale mĤåHPHVHOKDWSĜLMHKRUHDOL]DFLSURWRåHVLQHMVPHMLVWL
svými schopnostmi.
Osobní hodnoty – volba odlišných zpĤsobĤ chování z dĤYRGXåHSĜipisujeme odlišnou
hodnotu jeho výsledkĤm, co je dĤOHåLWpSURMHGQRKRQHPiVWHMQêYê]QDPSURGUXKpKR
Autoregulaþní systémy a plány – odlišnost v mČĜítkách a pravidlech k regulaci svého
chování i ve schopnosti vytváĜHWUHDOLVWLFNpSOiQ\NGRVDåHQtFtOĤ.
MitschelĤv pĜístup pĜedstavuje jen jeden ze smČrĤ fenomenologického pĜístupu k lidské
SV\FKLFH]DORåHQêQDKXPDQLVWLFNpSV\FKRORJLLRGDOãtFKSĜístupech hovoĜíme dále.

Osobnost jako spotĜebitel nebo zákazník

Fenomenologický pĜístup
Tento pĜístup ke studiu osobnosti je zamČĜen na subjektivní zkušenost jedince, na jeho
osobní pohled na svČt. ZamČĜuje se na to, jak þlovČk vnímá a interpretuje události, stĜedem zájmu je fenomenologie jedince. K tomuto pĜístupu patĜí pĜedevším humanistická
psychologie. Její pĜedstavitelé jako napĜ. Carl Rogers a Abraham Maslow kladli dĤraz
na sebepojetí þlovČka a snahu o rĤst, o seberealizaci. Známá je Maslowova hierarchie
potĜHE]DORåHQiQDWRPåHQHåVHSRWĜeby, které jsou umístČny v hierarchii výše, stanou
dĤOHåLWêP]GURMHPPRWLYDFHPXVtEêWSĜinejmenším þásteþnČ uspokojeny potĜHE\QLåãt
Maslowova klasifikace potĜeb je nejþastČMLSRXåtYiQDLYUiPFLDQDOê]\VSRWĜebitele
DMHKRFKRYiQt,NG\åSR]QDWN\YQtREVDåHQpQHPĤåHPHDEVROXWL]RYDWMHGtN\SĜehlednému a systematickému uspoĜádání dobrým východiskem pro urþení tendencí spotĜebního
FKRYiQt2EWtåQpMHSĜiĜazení jednotlivých kategorií produktĤ k daným úrovním potĜeb,
SURWRåHWHQWêåSURGXNWPĤåHXVSRNRMLWUĤzné potĜeby rĤzných spotĜebitelĤ nebo uspokojit
více potĜHEWpKRåVSRWĜebitele.
Rogers i Maslow se ve svých teoriích zamČĜují na celou osobnost zdravého þlovČka
a zdĤrazĖují pozitivní, optimistický pohled na nČj. NevČnují se ale analýze pĜíþin chování,
WDNåHVHEHSRMHWtRVREQRVWLPĤåHEêWVLFHGĤOHåLWRXGHWHUPLQDQWRXFKRYiQtDOHRGSRYČć
na to, þtPMHGHWHUPLQRYiQRRQRVHEHSRMHWtMLåXYHGHQpWHRULHQHGiYDMt7HRULHRVREQtFK
konstruktĤ George Kellyho je zamČĜHQDQDNRQFHSFHDNRQVWUXNW\NWHUpMHGLQFLSRXåtYDMt
pĜi interpretaci nebo „konstrukci“ svého svČta.
I v þlenČní jednotlivých pĜístupĤ ke studiu osobnosti se setkáváme s rĤznými „kritérii“ þlenČní, ale vČtšinou v sobČ obsahují základní popsané teorie a jejich pĜedstavitele.
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Obr. 1.3 Maslowova hierarchie potĜeb
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