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POTŘEBY 

• jsou vnitřní požadavky lidí vyplývající z vědomí 

nedostatku, které se snaží lidé uspokojovat a tím 

vědomí nedostatku odstraňovat  

• uspokojení potřeb je vždy dočasné 

• potřeby se vyvíjejí v čase i prostoru (v závislosti na 

věku člověka, zkušenostech, technickém pokroku,…) 

• lidské potřeby jsou velmi rozmanité 

• lidské potřeby mají určitou hiearchii 
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• klasifikace lidských potřeb dle Abrahama Maslowa 

  - jeho schéma potřeb je zobrazováno ve tvaru pyramidy 

 
= rozvoj osobnosti 

= dobrý pocit a její uznání 

= zahrnují potřebu lásky, 

přátelství, sounáležitosti 

= osobní bezpečí a jistota 

= nejzákladnější potřeby 

(jíst, spát,...) 

3 



členění (rozdělení) potřeb: 

1. dle způsobu uspokojování potřeby 

a) potřeba hmotná (materiální) 

 vyjadřuje požadavek mít a užít nějakou věc 

  např. mít, vlastnit knížku 

b) potřeba nehmotná (nemateriální, duševní) 

 vyjadřuje požadavek mít a užívat nějaké 

vědomosti, dovednosti a vlastnosti 

 např.: mít a užívat vědomosti k přečtení knihy 
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2. jakou oblast lidské potřeby uspokojujeme 

a) potřeba biologická 

 týká se  fyziologických potřeb 

 např.: potřeba najíst se 

b) potřeba kulturní 

 týká se potřeb sociálních 

 např.: potřeba vzdělání 
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3. koho se potřeby týkají 

a) potřeba individuální 

 je potřeba jednotlivce 

 např.: vlastnit řidičský průkaz 

b) potřeba společenská  

 je potřeba  společnosti jako celku 

 např.: mít opravené silnice 
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4. jakou roli hrají potřeby v našem životě 

a) potřeba zbytná 

 potřeby sekundární, luxusní 

 např.: mít, vlastnit jachtu 

b) potřeba nezbytná 

 potřeby primární, základní 

 např.: potřeba najíst se 
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5. kdy budou potřeby uspokojovány 

a) potřeba současná 

 např.: dnes napsat test 

b) potřeba budoucí 

 např.: úspěšně odmaturovat 
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Kontrolní otázky a úkoly 

1. Začleňte následující potřeby 

a) potřeba řídit auto 

b) potřeba přátelství 

c) potřeba sportovat 

2. Uveďte příklad vašich potřeb zbytných a nezbytných. 

3. Sestavte si žebříček vašich potřeb. 

 

 

 

9 



Literatura 

HERČÍKOVÁ, J.; ŠAMŠOVÁ, L. Základy ekonomiky 

pro střední a vyšší hotelové školy. Praha : Fortuna, 

2009.  ISBN 80-7168-827-4 

 

ZLÁMAL, J.; MENDL, Z. Ekonomie nejen k maturitě, 

1. díl Obecná ekonomie. Kralice na Hané : Computer 

Media s.r.o., 2010. ISBN 978-80-7402-056-8 

 

ŽÁK, M. a kol. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : 

Linde Praha, a. s., 1999. ISBN 80-7201-172-3 

 
10 


