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Co je odpovědná spotřeba
a udržitelný životní styl

• Stoupající blahobyt nemusí souviset se stoupající spotřebou
• decoupling spotřeby a well-being

• kvalitativní posun

• Životní styl jako příležitost pro celkovou změnu

• Perspektiva jednotlivce – konfrontace spotřeby a potřeby
• hledisko „dobrého života“

• Naplnění vlastních představ udržitelně (Envisioning lifestyles)



Co je životní styl?

• Životní styl je celkovým otiskem způsobu našeho života.

• Určuje naše chování, zvyky a spotřební rozhodování – tím ovlivňuje 
naši environmentální stopu.

• Současně je životní styl součástí naší identity, a má vliv na další faktory 
života – zdraví, společenské uplatnění i zapojení atd.

• Životní styl je definován jako souhrn individuálních preferencí, z nichž 
část se týká spotřebního zboží a služeb. Jejich spotřebou a využíváním 
jedinec reaguje na své životní podmínky (vnitřní, vnější).

• Člověk svými spotřebitelskými rozhodnutími vyjadřuje vlastní 
osobnost – aktivně se účastní formování životního stylu

Akenji, L., & Chen, H. (2016). A Framework for

Shaping Sustainable Lifestyles. United Nations

Environment Programme: Nairobi, Kenya. Online

Aspekty (oblasti) „blahobytu“ dle OECD (2018) Hybná síla nebo garant

materiální podmínky:

• příjem a bohatství;

Ekonomika (státní správa)• zaměstnanost a úspory;

• bydlení

kvalita života:

• životní prostředí;
Státní správa a životní styl

• bezpečnost;

• zdraví;

Životní styl a státní správa• slaďování pracovního a soukromého života;

• vzdělávání;

• mezilidské vztahy;

Životní styl• občanská angažovanost a dobré vládnutí;

• osobní pohoda 



Individuální spotřebitelské rozhodování

Kritika konzumerizmu zazněla i v Encyklice Papeže Františka

• Utváření udržitelného životního stylu vyžaduje změnu v sociálních 
normách a politickém rozhodování (navrhování infrastruktury, která 
podporuje udržitelný životní styl)

• V osobní rovině – jsou důležitá spotřební rozhodnutí jednotlivce

Tři hlavní kategorie dopadu spotřeby jsou:

• potraviny a zemědělství,

• bydlení a stavby,

• mobilita a osobní přeprava.

International Resource Panel – a synthesis report

(Hertwich, van der Voet, & Tukker, 2010)

„Blahobyt“ člověka – pyramida potřeb

Maslow, A.H. (1943).

"A theory of human 

motivation". Psychological Review.

50 (4): 370–96. doi:10.1037/h0054346

Zdroj obrázku: Raveninthefog - Own work, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=358

94584

Vyšší potřeby: nemateriální
„Symbolická hodnota“ výrobků



„Okázalá“ a nenápadná spotřeba

• Thornstein Veblen (1902) v Teorii volného času propojil 
motiv „okázalé spotřeby“ s vyjádřením identity člověka –
ukazuje sociální stav, kterým se má odlišit od ostatních
(nebo připodobnit určité žádoucí sociální třídě)

• Ta se liší od „nenápadné spotřeby“ – běžné každodenní 
spotřeby, která není zaměřena na vyjádření sociálního 
statusu, ale spíše na uspokojování potřeb, pohodlí, zvyku, 
praxe a společenských norem.

Sociální prostředí

…pro udržitelný životní styl (?)



Jak funguje ekonomika?

Spotřebitel vydává popud, resp. poptává, čímž stimuluje nabídku.

V praxi tak dává výrobcům a obchodníkům podnět k tomu, aby tuto 
nabídku tvořili a udržovali.

To však funguje i z druhé strany. Obchodník, který tvoří a poskytuje 
velkou nabídku, stimuluje spotřebitele, aby začal poptávat produkty, o 
které předtím neměl zájem. Hovoříme o rozšiřování potřeb – spotřeba 
představuje konečný cíl, ke kterému vše směřuje.

Čím jsou naše společnosti bohatší,
tím více vyvstávají nové spotřební touhy.

(Peroutka, J., 2016)

Výrobků je příliš mnoho

Zrychlení výroby (fast fashion):

• H&M – 2 měsíce od designu k výrobku na regále.

Nabídka mnohonásobně převyšuje možnosti spotřeby

• „…pobočka Armády spásy v Brooklynu, která patří k těm větším, 
zpracovává mimo špičky, tj. např. Vánoce, kdy je darovaného oblečení 
víc, pět tun odloženého oblečení denně, z nichž se vytřídí 11 200 kusů, 
které se pak rozdělí mezi osm secondhandů v Brooklynu a Queensu). 
Dělníci v třídírně běžně nacházejí zcela nové oblečení, ještě opatřené 
visačkami.“
https://www.modnipeklo.cz/clanky/vysoka-cena-levne-mody/



Podněcování spotřeby

Uměle jsou vytvářeny nové potřeby:

• Omezená životnost výrobků

• Nereálný vztah ceny výrobku a jeho hodnoty 
(některé uměle vysoké, jiné nízké – obojí 
založené na nedůstojné výrobě)

• Reklama ukazující novinky i spotřební „standard“

• Zvyšování množství  (1 + 1 zdarma)

• Často založeno na „korumpování“ spotřebitele 
(pohodlí, závist, hromadění majetku)

Zdroj obrázku: Petter Kallioinen, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18620756

Individuální předpoklad fungování systému

Konzumerismus – taková orientace na materiální statky, která vytlačuje 
hodnoty nemateriální coby druhořadé, nepřipouští spokojit se s úrovní 
spotřeby předchozí generace a neumožňuje krýt potřeby zcela, či alespoň 
převážně z lokálních zdrojů.

Soukromá slast funguje 

jako pozitivní cíl. 
Historický pohled: 
oproštění od 

viktoriánských sociálních 
norem, ideálu oběti a 
imperativu kázně. 

„A lot of time 

people don't 

know what they 

know until you 

show it to them“
Steve Jobs



Nakupování jako věc národní cti

After the 9/11 terrorist attacks, President Bush didn't

call for sacrifice. He called for shopping. "Get down to 

Disney World in Florida," he said. "Take your families

and enjoy life, the way we want it to be enjoyed."

„As we approach the end of 2006, the American

economy continues to post strong gains. The

recent report on retail sales shows a strong

beginning to the holiday shopping season across

the country. And I encourage you all to go 

shopping more.“
President Bush's News Conference DEC. 20, 2006

Zdroj obrázku: Strassengalerie, CC BY 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.
php?curid=25642241

Reklama

Zdroj obrázku: Nick Nijhuis, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4

7193912

Zdroj obrázku: Benoit Rochon, 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neuromar

keting_fr.svg



Marketing – věda ve službách ekonomiky

Vědecké časopisy s impakt faktorem – 173 časopisů / až 200 článků ročně

Zdroj obrázku: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Marketing-Mix#/media/File:7ps-marketing-ps.jpg

Data o spotřebitelích

Soubory dat sady z různých 
finančních operací  jsou 
shromážděny a poté zpracovávány 
v marketingových databázích, které 
generují seznamy pro přímé 
marketingové komunikace.

Spotřebitelé jsou osloveni cíleně, 

se znalostí jejich demografického 
profilu, finančních možností, 
zájmů…

Zdroj obrázku: BronHiggs, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52295073



Regulace systému nefunguje

Třídění a recyklace

• Třídění odpadu v ČR

• Pravidelně třídí 72 % obyvatel

• Ročně 44,8 kg

se započtením kovů 56 kg (rok 2017), 

• Recyklace v systému Eko-kom (Deník.cz – 2017)
• Papír 94 %
• Sklo 75 %

• Plasty 68 % (co je to recyklace plastu? Prodej do Malajsie?)

• Kovy 58 %

• Nápojové kartony 24 %
• Celkově 77 %

Zdroj: Denik.cz

Trideniodpadu.cz

Zdroj obrázku: 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=513037



Potravinový odpad

• Evropa – až 170 kg/rok/obyv.

• ČR – 80 kg/rok/obyv.

• Až 40 % potravinářského odpadu
z domácností

• Potravinářský průmysl – až 30 % skleníkových plynů

• V ČR jen 2 bioplynové stanice, které umí zpracovat odpad z 
hypermarketů

Zdroj: 

Trideniodpadu.cz

Autor: Taz, CC BY 2.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26750498

Závěr 1. části:

Ekonomický systém potřebuje člověka jako spotřebitele



Odpovědná spotřeba a životní styl

Možnosti a dopady

Změna životního stylu

• Pojem životní styl zahrnuje širší kontext, který spoluurčuje 
spotřebitelské rozhodování.

• Jde nejen o možnosti, které poskytuje ekonomický systém a celková 
úroveň společnosti, ale i převažující zvyklosti, názory a vkus různých 
sociálních skupin.

• Spotřebitelská rozhodnutí jsou tak neoddělitelná od sociálního 
prostředí. Roli hrají praktiky, kterými se jedinci začleňují do širšího 
sociálního kontextu.

• Tím pak jsou vzorce chování ve společnosti sdílené, závislé na 
sociálních normách a pravidlech.



Klíčové poznatky z výzkumu udržitelnosti 
životního stylu (Akenji, Chen, 2016, str. 13–14)

1. Neexistuje žádný univerzální udržitelný životní styl – závisí na okolnostech místa, času.

2. Životní styl je utvářen a omezován sociálními normami a prostředím. Je důležité 
rozlišovat faktory, které jsou mimo možnost individuálního ovlivnění.

3. Životní styl se mění s dynamikou společnosti, není statický, mění se s rozvojem 
společnosti.

4. Potřeby a touhy se liší v čase a společenském kontextu. Jak se společnost vyvíjí, a stává 
se složitější a / nebo bohatší, mění se i základní potřeby člověka. 

5. Zvyšování příjmů se přímo neodráží ve stoupajícím štěstí – spíše jen umožňuje 
uspokojit základní potřeby a zajistit důstojnou práci ve společnosti.
Nejsou důkazy, zejména v průmyslových zemích, že by růst HDP vedl ke zvýšení kvality 
života.

Poznatky z výzkumu – pokračování 

6. Prioritou je řešení extrémní chudoby a bohatství ve společnosti

7. Negativní dopady životního stylu na životní prostředí nejsou zamýšlené, jsou spíše 

vedlejším produktem snah o naplnění potřeb a přání, a touhy začlenit se do společnosti. 

8. Většina environmentálních dopadů životního stylu se odehrává v klíčových doménách 

konečné spotřeby, jimiž jsou: potraviny, mobilita, bydlení, spotřební zboží a volný čas. 

9. Znalost nebo povědomí o udržitelné spotřebě a možnostech změn životního stylu 

obvykle nevedou k žádoucímu chování. 

10. Přístupy „top-down“, které by vedly ke změně životního stylu, mohou uspět pouze za 

účasti občanské společnosti. Přístupy zdola nahoru, jež zahrnují sociální inovace, sociální 

hnutí a experimenty na místní úrovni, jsou velmi důležité.



Hybné síly změny

• Motivace

(okamžité pohnutky)

• Podněty
(okolnosti – normy,..)

• Determinanty

(vnitřní a vnější faktory –
postoje,
pobídky, 
infrastruktura)

Akenji, L., & Chen, H. (2016). A Framework for

Shaping Sustainable Lifestyles. United Nations

Environment Programme: Nairobi, Kenya. Online

Příležitosti pro změny – příklady 

• Přizpůsobení stávajících pravidel, (např. dress-code v období horka)

• Cílené poskytování informací tak, aby skutečně mohly způsobit 
změnu chování. Samotné informace změnu nezpůsobí

• Využití tradičních zvyklostí/znalostí (šetrnost, „ekonomie dostatku“)

• Nemateriální „spotřeba“ – zážitky

• Partnerství a spolupráce

• Úsporný design výrobků

• Využití IT (např. Internet věcí)



Příklady dobré praxe

Strategie uplatněné v oblastech - viz obr. à
• Zdroj: “A framework for shaping sustainable lifestyles:

Determinants and Strategies”, str. 29.

• Další příklady ze světa

Systémová osa
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Anti-environmetální

Anti-environmetální

Neutrální Pro-environmentální

Pro-environmentální

Pro-

environmentální 
životní styl v novém 
sociálním a 
ekonomickém 
systému/kontextu

Změna chování ve 
starém systému

Změna systému 
beze změny chování

Žádné změny

Změna?

Zdroj: Vávra, J., 2018



Jak na to ve vzdělávání?

(Společenské) změny jako výsledek učení

Nový rámec – každodennost, situovanost

• vztah k času – co se děje v přítomnosti,
směřuje k budoucnosti, využívá minulé zkušenosti

• autenticita – jedinec součástí situace

• rozhodování a akce – vyhodnocení škály možností

• kontext, jedinečnost – zobecnění až na základě zkušenosti 

Cíl: učit se předjímat, hodnotit, 

aktivně působit ve směru zájmu

(Halinen, I., 2017)

Bariéry ve formálním vzdělání:

• pěstování odstupu od skutečnosti

• princip „aplikace“ teoretického poznání

• přístup k primárním zdrojům nehraje roli;
využití sekundárních a terciárních zdrojů poznání 



Budoucnost jako téma ve vzdělání

Zdroj: Lisa Feldman Barrett:
How emotions are made (Barrett, 2017)

Zkouším

Srovnávám
Řeším, 
rozhoduji

Předvídám

Předvídání: představa
o budoucnosti:

ověřitelná svým 
uskutečněním –
předpoklady
se potvrdí či vyvrátí.

„Smyčka předvídání“ 
vychází z poznatků 
kognitivních věd

Cíl: kultivace každodennosti

Východisko: osobní zkušenost, zájmy, přání,…

Zapojení racionality: využití dat, informací, výsledků výzkumu, nových trendů,…

Důležitost reflexe: úvahy o kvalitě života, jeho celkovém směřování

Výsledek: změna zvyklostí, zažitých vzorců chování

Možnost: věnovat pozornost symbolickým významům, které nese výrobek.

Výrobce do předmětu vkládá symbolické významy při jeho vzniku a spotřebitel je pak 

„konzumuje“ spolu s výrobkem – jejich prostřednictvím usiluje o určité sebepojetí, 

společenský status či jiné atributy. Člověk prostřednictvím předmětů vyjadřuje svou 

osobnost – jaký je, nebo jaký by chtěl být. Předměty jsou pak prostředkem dosažení 

tohoto ideálu o sobě.



Projekt COŽP UK

2018-2020, Technologická agentura ČR

Partneři:

• COŽP UK + RCE Česko

• TEREZA, z.ú.

• Pedagogická Fakulta Ústí nad Labem
• Pedagogická Fakulta Praha

• Informační Centrum OSN Praha
podpora

Zdroj pro vzdělávání (Kapitulčinová, 2017): 

Kalkulačka nutriční stopy
http://udrzitelnastrava.cz/

Projekt TL01000117 “Odpovědná spotřeba –

podklady pro vzdělávání k udržitelnému životnímu stylu“

Vzdělávání k udržitelné spotřebě:
SDG 4.7 pro SDG 12.8

Zdroje 

Pojmy udržitelné spotřeby – stopy
Spotřebitelské strategie na Enviwiki
Srovnání (Wikipedie) + originální články:

• Mikroudržitelnost

• Etická spotřeba

• Uvědomělá skromnost

• Opětovné použití

• Udržitelný způsob života

• Konzumerizmus

• …
Publikováno v Envigogice



Východiska 

! Rozdvojení (decoupling) ekonomického růstu a dopadů – možnosti:

• technologický pokrok

• ekonomické regulace

• změna životního stylu (ß vzdělání)

Kvantita (spotřeba) versus kvalita (života)

ß vyváženost 

Nové teoretické poznatky
překlopíme do vzdělání

Naplňování SDGs – propojenost cílů

• SDGs 4, 8 a 16 – vzdělávání, 
ekonomická a socio-politická dimenze
SDGs 17 – spolupráce v sítích

• SDGs 9, 12, 13, 14, 15 – resilientní
infrastruktura, inovace

• SDGs 2, 6, a 7 – přístup k vodě, energii, 
eliminace hladu, zajištění potravinové 
bezpečnosti

• SDGs 3 a 10 – umožnit život v dobrém 
zdraví a podpora blahobytu v každém 
věku

• SDG 1, 5, 11 a 18 – vypořádání se
s chudobou, genderovou nerovností, 
bezpečností sídel, přijímání migrantůLardjane, S., & Laveuve, F. (2018). A teacher’s perspective

on the interactions between the United Nations’ SDGs. 
Envigogika, 13(1). DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.564



Děkuji
za pozornost

Jana Dlouhá
Centrum pro otázky životního prostředí

Univerzity Karlovy

Regionální centrum expertizy Česko

jana.dlouha@czp.cuni.cz
www.czp.cuni.cz
www.envigogika.cuni.cz
rce.czp.cuni.cz 
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