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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá decoy efektem (česky efektem návnady), fenoménem 

behaviorální ekonomie. Především se soustředí na efekt asymetrické dominance. 

Hlavním cílem práce je zmapovat současný výzkum v oblasti decoy efektu a možnosti 

jeho využití v marketingové praxi. 

Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. V první kapitole teoretické části 

práce je obecně vysvětlen princip fungování decoy efektu a popsány jeho možné 

modifikace. Další kapitola je věnována charakteristice efektu asymetrické dominance, 

základnímu typu efektu návnady. Jsou popsány jeho možná vysvětlení a limity. Práce 

také pojednává o oblastech testování efektu. Zvláštní pozornost je věnována využití 

efektu asymetrické dominance v marketingové komunikaci. 

Empirická část je pak tvořena replikací experimentu zabývajícího se obecnou platností 

efektu asymetrické dominance. V této části je krátce pojednáno o významu replikací. 

Závěry původního experimentu se replikovat nepodařilo, výsledky experimentu ovšem 

ukázaly efekt asymetrické dominance v některých výzkumných skupinách jako 

signifikantní. 

 

Annotation 

This bachelor thesis examines decoy effect, a phenomenon of behavioral economics. 

Above all, it focuses on the asymmetrically dominated effect. The main objective of the 

thesis is to review recent research dealing with the decoy effect and analyze the 

possibilities of its use in marketing practise. 

The thesis consists of theoretical and empirical part. In the first chapter of the theoretical 

part the principle of the decoy effect is generally explained and its possible modifications 

are described. The second chapter characterizes the asymmetrically dominated effect, the 

primary type of the decoy effect. There are discussed possible explanations and limits of 

the effect. In the chapter there is also described wide scope of experiments testing the 

effect. Special attention is drawn to the use of the asymmetrically dominated effect in 

marketing communication. 

The empirical part is then formed by replication of an experiment focused on the general 

validity of the asymmetrically dominated effect. In this section the importance of 

replication of experiments is briefly explained. The results of the original experiment 

were not replicated. But the results of the experiment showed the asymmetrically 



dominated effect significant in some research groups. 
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Úvod 

Na polici v supermarketu stojí dva džusy. Jeden z nich je vysokoprocentní, 

kvalitní a drahý. Vedle něj stojí značně levnější džus, zřetelně nižší kvality. Který z nich 

si vybereme? Můžeme se domnívat, že jedna polovina lidí, kteří preferují 

vysokoprocentní džusy a nevadí jim si za to připlatit, si vybere první džus. Druhá polovina 

se pak u džusů zajímá více o cenu a sáhne po druhém džusu.  

A teď si představme, že vedle nich stojí na polici ještě třetí džus. Stejně drahý jako 

naše první, dražší varianta, a přesto se zřetelně nižší kvalitou. Tedy značně nevýhodná 

volba, kterou si nejspíš nevyberou ani ti, kteří preferují kvalitní džus, ani ti, kteří se by se 

rozhodli pro levnější variantu. 

Otázka, kterou si pokládáme v této bakalářské práci, zní: změní se nějak situace, 

když tento nevýhodný džus na polici přidáme? 

Podle decoy efektu (česky efekt návnady) se situace změní. Třetí džus bude hrát 

úlohu návnady a svou nevýhodností motivuje zákazníky ke koupi varianty, která je oproti 

ní očividně výhodnější. Tedy ke koupi kvalitnějšího džusu.  

Na rozdíl od situace, kde na polici stojí jenom dva džusy, si podle efektu návnady 

v situaci s přítomností třetího džusu vyberou dražší džus i zákazníci, kteří by si jinak 

zvolili ten levnější. 

Tématem bakalářské práce je efekt návnady, tedy jeden z konceptů behaviorální 

ekonomie. Krom základního popisu fungování efektu návnady zkoumá práce i další 

modifikace. Změní se situace, když bude třetí džus vyprodán a na polici by po něm 

zůstane jen cedulka? Nakolik se má kvalita třetího džusu lišit, aby fungoval jako návnada 

co nejlépe? Na jaké limitující faktory se musíme ohlížet, když se rozhodneme efekt 

návnady použít v praxi? 

Práce je rozdělena na dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická část 

nejdříve obecně charakterizuje efekt návnady a jeho modifikace. V další části se více 

věnuje jednomu z nich – efektu asymetrické dominance. Efekt asymetrické dominance je 

první z efektů návnady, který se zdařilo experimentálně ověřit (Huber et al., 1982), a od 

něj se tedy odvíjejí další modifikace. 

Zvláštní pozornost je věnována využití efektu asymetrické dominance 

v marketingu. Jsou uvedeny konkrétní postupy, jak efekt v praxi aplikovat. Ovšem i celý 

zbytek práce je psán s důrazem na marketingové využití efektu, pro jeho implementaci 

do praxe jsou klíčové popisované limitující faktory i možnosti modifikace. 
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Empirická část je pak věnována replikaci experimentu. Replikaci jsem si zvolila 

především proto, že v posledních letech dochází k tzv. replikační krizi. Při opakování 

experimentů se nedaří experimentátorům dosáhnout stejných výsledků jako původním 

tvůrcům. Replikovatelnost je však považována za jeden z esenciálních předpokladů 

vědeckého výzkumu (Zwaan et al., 2017). Přestože je tento fenomén spojován především 

s psychologií, dochází k těmto situacím i v dalších oborech, behaviorální ekonomii 

nevyjímaje. V práci je tak věnována zvláštní část i této problematice. 

Pro replikaci jsem si zvolila jeden z experimentů, jež se zabývaly obecným 

fungováním efektu asymetrické dominance. Jedná se o starší experiment z roku 1999. 

Novější experimenty se téměř bezvýhradně zabývají zkoumáním modifikací efektu či 

vlivu dalších proměnných. Studie, které se zabývají efektem obecně, je důležité 

replikovat, aby se ověřila jejich robustnost. Z takových výsledků pak může vycházet další 

výzkum.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Decoy efekt 

Decoy efekt, v češtině efekt návnady, je jeden z fenoménů behaviorální 

ekonomie. Efekt návnady ukazuje, že přidáním nové alternativy (ang. decoy, česky 

návnada) do setu možností se zvýší preference jedné ze stávajících variant (cílové 

možnosti) na úkor jiné varianty (konkurenta) (Kim et al., 2006). Tento efekt popsali 

poprvé Huber et al. v roce 1982. Nejdříve byl definován pouze jako efekt asymetrické 

dominance (Huber et al, 1982), postupně byly vymezeny i další typy efektu. Tato práce 

se soustředí především na původní efekt asymetrické dominance, popisuje ale i další typy 

efektu návnady.  

1.2 Typy efektu návnady 

V této části práce jsou představeny jednotlivé modifikace efektu návnady. Efektu 

asymetrické dominance, který je zde pouze stručně popsán, a jeho dalším aspektům je 

věnována samostatná kapitola. 

1.2.1 Efekt asymetrické dominance 

Efekt asymetrické dominance je prvním z efektů návnady, který byl 

experimentálně ověřen. Do setu dvou možností je přidána třetí alternativa (návnada), 

která je dominována jednou z původních možností. Původní možnost tak převažuje nad 

návnadou ve všech popsaných vlastnostech.  Preference respondentů, které byly předtím 

rozloženy přibližně rovnoměrně mezi původní možnosti, se působením efektu 

asymetrické dominance přesunou k té možnosti, která návnadu dominuje, tedy k cílové 

variantě (Huber et al., 1982). 

Detailnějšímu popisu efektu včetně jeho možných vysvětlení a limitujících 

faktorů je věnována následující kapitola. 

1. 2. 2 Efekt kompromisu a životaschopné návnady 

Významným typem efektu návnady je efekt kompromisu. I tento efekt je založen 

na přidání třetí možnosti (návnady), která posouvá původní preference respondentů ve 

prospěch cílové alternativy (Simonson, 1989). V efektu kompromisu se přidáním 
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extrémní návnady stává cílová alternativa kompromisní možností mezi návnadou a 

konkurentem (Trueblood et al., 2015). 

Návnady v efektu kompromisu jsou často pojmenovány jako životaschopné (ang. 

viable) (Hartzler, 2012). Při přidání asymetricky dominované návnady respondent 

většinou ani neuvažuje o jejím výběru (ačkoliv samotná její přítomnost ovlivňuje jeho 

rozhodování). Při přidání životaschopné návnady ale respondenti často zvažují výhody a 

nevýhody výběru všech možností včetně návnady (Heath a Chatterlee., 1995). 

1. 2. 3 Fantomové alternativy 

Další z možných modifikací efektu návnady jsou fantomové alternativy, 

respektive fantomové návnady. Do setu možností je zahrnuta návnada, která vypadá 

reálně, ale z nějakého důvodu není ve chvíli rozhodnutí dostupná. Jedná se zdánlivou 

možnost volby (Farquahar et al., 1993).  

Fantomové alternativy jsou významné pro praxi, neboť se s nimi často setkáváme 

v každodenním životě a můžeme jimi být často nevědomky ovlivněni (Doyle et al., 1999). 

Příkladem může být vyprodané zboží, nedostupný typ auta, restaurace, ve které již nelze 

udělat rezervaci. Tyto nedostupné alternativy přesto ovlivňují náš další výběr.  

Rozpoznaná a nerozpoznaná fantomová alternativa 

Fantomové alternativy můžeme rozdělovat do dvou kategorií na předem 

rozpoznané a nerozpoznané (ang. recognized/unrecognized) (Farquahar et al., 1993).  

Za předem rozpoznané považujeme ty, u kterých jsme si byli od začátku vědomi, 

že nejsou v nabídce. Mohou být pro naše rozhodování pozitivní, neboť mohou sloužit 

jako zdroj informací. Například při pronájmu bytu v nové čtvrti můžeme z informací 

ohledně již pronajatých nemovitostí vyvodit závěry zjednodušující naši volbu. Předem 

nerozpoznané alternativy se při rozhodování jeví jako dostupné a jejich nedostupnost 

zjistíme až po našem rozhodnutí. Tyto neaktuální informace je velmi těžké potlačit a 

ovlivňují posuzování reálných možností (Farquahar et al., 1993).  

Aby fantomová alternativa ovlivnila rozhodování, je nutné, aby byla alespoň na 

krátkou dobu vnímána jako reálná možnost. V experimentu, kde byla fantomová 

alternativa již od začátku škrtnuta propiskou a ohlášena respondentům jako chyba v tisku, 

která byla do setu možností zahrnuta omylem, se ukázalo, že takto prezentovaná 

alternativa rozhodování neovlivní (Doyle et al., 1999). Jakmile je tedy nedostupnost 
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alternativy prezentována spolu se setem možností, efekt asymetrické dominance se 

neuplatní (Trueblood et al., 2017). 

Vědomost o nedostupnosti je tedy jedním z hlavních faktorů, které se v této oblasti 

testují. Zkoumají se různé metody prezentace – s jakým časovým odstupem od 

představení celého setu možností budou respondenti seznámeni s nedostupností 

fantomové návnady (Trueblood et al., 2017). 

Dominantní a dominovaná alternativa 

Na rozdíl od klasické asymetricky dominované návnady je většinou fantomová 

návnada vzhledem k cílové alternativě dominantní. Simulujeme tak situaci, kdy se na trhu 

objeví vysoce atraktivní, avšak nedostupná možnost. Výsledkem je zvýšení preferencí 

cílové možnosti (Highhouse, 1996). Představit si můžeme situaci, kdy si vybíráme jeden 

ze tří automobilů. K setu původních možností (drahý a kvalitní vůz A a levný a méně 

kvalitní vůz B) přidáme návnadu v podobě kvalitnějšího a stejně drahého automobilu ve 

srovnání s vozem A, který je v tomto případě cílovou možností. Rozdíl v kvalitě je tak 

markantní, že se jedná o vysoce atraktivní možnost – asymetricky dominuje cílové 

možnosti a v celkovém srovnání dopadá lépe než konkurenční varianta.  Respondenti ale 

zjistí, že tato možnost již není dostupná. Předpokládá se, že si v tu chvíli spíše vyberou 

vůz A, tedy variantu, která je původní, nejatraktivnější možnosti nejpodobnější.  

Důležité je stále pracovat s vědomostí o nedostupnosti. V některých případech 

dominantní návnady vedla metoda prezentace, při které respondenti zjistili nedostupnost 

návnady až po provedení volby, k posunu preferencí ke konkurenční variantě.  

Pravděpodobným vysvětlením může být zklamání z nečekané ztráty svobody volby, které 

bylo asociováno nejen s návnadou, ale i s cílovou alternativou, jež jí byla nejvíce 

podobná. To vedlo k snížení její atraktivity (Scarpi et al., 2013). V některých 

experimentech vedlo i představení informace o nedostupnosti návnady s mírným 

zpožděním (3s) k posunu preferencí ve prospěch konkurenta (Trueblood et al., 2017). 

Fantomová alternativa ale může být nastavena i tak, aby byla dominována cílovou 

alternativou, tedy jako asymetricky dominovaná návnada. V experimentech Doyle et al. 

(1999) je taková fantomová alternativa testována ve dvou experimentech. První ověřoval 

působení fantomové návnady pomocí papírových dotazníků. Respondentům byl 

prezentován set tří možností (cílové alternativy, konkurenta a asymetricky dominované 

návnady). V poslední větě instrukcí bylo uvedeno, že možnost X (návnada) není 

dostupná. Fantomová alternativa byla testována i v druhém experimentu, který zkoumal 
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efekt asymetrické dominance v reálné situaci, konkrétně zkoumal prodejnost plechovek 

fazolí v prodejně potravin. Fantomová návnada tady byla vyjádřena prázdnou poličkou 

zboží, kde byl ponechán štítek se značkou (nahrazovala kritérium kvality), gramáží a 

cenou. Efekt nebyl tak silný jako v případě dostupnosti návnady, ale i přítomnost 

dominované fantomové alternativy způsobila výrazný posun preferencí směrem k cílové 

alternativě (Doyle et al., 1999). 

2 Efekt asymetrické dominance 

2. 1 Základní charakteristika 

Efekt asymetrické dominance definovali poprvé Huber et al. v roce 1982. K efektu 

dochází v situaci, kdy k setu dvou alternativ A a B přidáme třetí možnost B-. Původní 

varianty jsou popsány pomocí dvou vlastností. Každá z možností je dominantní v jedné 

dimenzi a dominována v té druhé (viz Graf 1). Varianty jsou tak poměrně vyrovnané a 

preference pro ně by měly být rovnoměrně rozloženy. Alternativa B-, která je do setu 

přidána, je zřetelně dominována jednou ze dvou původních možností (B), kterou jsme 

zvolili jako cílovou. Ale nikoliv variantou A, která byla zvolena jako konkurenční. 

Návnada pak na respondenta působí tak, že oproti původnímu rozhodování, kdy se 

možnosti A a B jevily jako vyrovnané, se jeho preference přesunou k možnosti B, která 

se jeví ve srovnání s návnadou B- jako výhodnější. Sama návnada by neměla být nikdy 

vybrána (Huber et al., 1982). 
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Jako příklad můžeme uvést rozhodování mezi drahým a kvalitním automobilem a 

mezi levnějším a méně kvalitním konkurentem. Přidáním třetí možnosti – drahého, ale 

kvalitativně nedostačujícího vozu, by mělo dojít k efektu asymetrické dominance a 

k posunu preferencí k cílové možnosti. V tomto případě k drahé a kvalitní variantě. Efekt 

asymetrické dominance neplatí vždy, je limitován mnoha faktory, především předchozími 

preferencemi spotřebitelů, rozeznáním vztahu dominance atd.  

Protože je vztah dominance pouze mezi cílovou alternativou a návnadou, nazývá 

se tento efekt asymetrická dominance. 

2. 1. 1 Efekt atrakce  

Subtypem efektu asymetrické dominance je pak efekt atrakce (ang. attraction 

effect). Tento efekt bývá někdy řazen přímo pod efekt asymetrické dominance nebo s ním 

přímo splývá (Kim et al., 2006; Huber et al., 2014). Jinde je zkoumán zvlášť, ač jeho 

výsledný efekt je obdobný jako u efektu asymetrické dominance (Doyle et al., 1999). 

Přesné rozlišení mezi „čistým“ efektem asymetrické dominance a efektem atrakce 

je v umístění návnady. Zatímco v efektu asymetrické dominance je vždy návnada 

dominována cílovou možností alespoň v jedné dimenzi a nedominuje cílové možnosti ani 

v jedné dimenzi, v efektu atrakce je situace lehce odlišná. Návnada v efektu atrakce je 

Graf 1: Efekt asymetrické dominance 
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umístěna tak, aby byla celkově dominována cílovou možností. Může však v jedné 

dimenzi mírně dominovat nad cílovou možností (toto je ovšem vyváženo v druhé 

dimenzi, kde silně dominuje cílová možnost) (Doyle et al., 1999). 

Přesný rozdíl můžeme demonstrovat na příkladu s automobily. Na jedné straně 

máme drahý a kvalitní vůz, na druhé jeho levnějšího a méně kvalitního konkurenta. 

Návnada podle efektu asymetrické dominance bude vůz, který je stejně drahý, ale méně 

kvalitní než cílová možnost. Návnada v efektu atrakce bude mírně posunutá – vůz bude 

lehce levnější (vlastnost, ve které návnada mírně dominuje), ale mnohem méně kvalitní 

(vlastnost, ve které je návnada silně dominována cílovou možností). 

2. 1. 2 Vyvracení hypotézy podobnosti a pravidelnosti  

Experimentálním ověřením efektu asymetrické dominance vyvrátili 

Huber et al. (1982) obecně přijímané hypotézy podobnosti a pravidelnosti (ang. similarity 

a regularity). Obě byly intuitivní teorie, které se často využívaly v praxi, především 

v marketingu. Odpovídaly na marketingový problém, jakým způsobem ovlivní 

představení nového produktu stávající nabídku (Huber et al., 1982). 

Hypotéza pravidelnosti předpokládá, že přidáním nové alternativy do setu 

možností se podíl původních variant vždy sníží. Nová alternativa nemůže svou 

přítomností zvýšit pravděpodobnost vybrání jedné z původních variant (Luce, 1959). 

Návnada ale zvyšuje podíl jedné z možností – cílové alternativy (Huber et al., 1982). 

Hypotéza podobnosti pracuje s předpokladem, že když do setu možností přidáme 

další variantu, měl by se více snížit tržní podíl jí podobných možností než těch 

nepodobných (Tversky, 1972). Proto se u plánování produktové řady vždy předpokládalo, 

že aby nový produkt nesnížil podíl stávající možnosti, musí být co nejodlišnější. Přidáním 

návnady ale dochází k zvýšení preferencí právě u té možnosti, která je této nové 

alternativě nejpodobnější. Tento posun preferencí je dokonce tím výraznější, čím je 

podobnost mezi návnadou a cílovou alternativou vyšší. Význam návnady nespočívá 

v přímém generování zisků, ale v tom, že přitahuje pozornost k jiným, výnosnějším 

produktům (Huber et al., 1982). 

2. 2 Možná vysvětlení efektu asymetrické dominance 

Ve své původní teorii Huber et al. zdokumentovali fungování efektu asymetrické 

dominance, ale již netestovali možná vysvětlení (Huber et al., 1982). V průběhu 
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následujících let bylo nabídnuto mnoho možných vysvětlení fenoménu, z nichž zde 

budou shrnuta ta nejvýznamnější.  

Efekt asymetrické dominance je závislý na kontextu. Respondent si nevybírá 

variantu, která pro něj má nejvyšší užitek, ale takovou variantu, která se zdá 

nejvýhodnější ve srovnání s ostatními alternativami (Noguchi a Steward, 2014). Kontext 

(konkrétně přítomnost třetí irelevantní možnosti – návnady) tedy ovlivňuje, jakým 

způsobem jsou možnosti hodnoceny (Ariely et al., 1995). 

Wedell (1991) navrhuje obecné modely vysvětlení. První dva modely, které 

zkoumají váhu, jež se přisuzuje jednotlivým dimenzím, a posun subjektivních hodnot 

(ang.dimensional weight model a value shift model) mají podobný základ. Efekt 

asymetrické dominance vychází ze změn ve zpracovávání informací o jednotlivých 

dimenzích, kterými jsou možnosti charakterizovány. Ve své obecné formě se tyto modely 

nedají rozlišit (Wedell, 1991).  

Tyto teorie zdůrazňují především lokální kontrast, který je vyvolán přidáním 

návnady. Přidáním návnady se mění subjektivní náhled na důležitost dimenzí a pro 

respondenty se stává důležitější ta dimenze, ve které cílová alternativa dominuje návnadu.  

Posuzování váhy jednotlivých dimenzí se objevuje i v jiných teoriích. Jedním 

z možných vysvětlení efektu asymetrické dominance je uplatnění teorie averze ke ztrátě 

(Tversky a Kahneman, 1991). Averze ke ztrátě je charakterizována rozdílným 

zvažováním pozitivních a negativních dopadů našeho rozhodnutí. Návnada může být 

viděna jako referenční bod, podle kterého pak respondenti posuzují výhody a nevýhody 

svého rozhodnutí (Farquahar, 1993). 

Wedellův (1991) další model je založen na vyhodnocení vztahu dominance a 

pracuje s heuristickými strategiemi (Wedell, 1991). Heuristikou můžeme rozumět 

jednoduchou proceduru, která nám pomáhá najít přijatelné, i když ne vždy správné 

odpovědi při řešení komplikovaných úkolů (Kahneman, 2012). Při výběru možnosti ze 

setu poskytuje dominantní vztah mezi návnadou a cílovou alternativou přesvědčivý 

důvod pro výběr cílové možnosti (Slaughter et al., 2010). 

S tímto modelem úzce souvisí vysvětlení navrhované Simonsonem (1989). Toto 

vysvětlení je založeno na předpokladu, že lidé pátrají po důvodech svých rozhodnutí. 

Touha racionálně si obhájit svoji volbu může být podmíněna různými motivy, například 

obhájení vlastního sebevědomí, předcházení potenciálních výčitek nebo utvrzení sebe 

sama jako racionální bytosti. Respondenti si tak vybírají alternativy, které se jim zdají být 

nejlépe obhajitelné. Vztah dominance mezi návnadou a cílovou alternativou dává tvůrci 



11 

 

rozhodnutí jednoduchý důvod pro vybrání cílové alternativy. Tato volba se zdá být 

nejsnadněji ospravedlnitelná a méně pravděpodobně bude podrobena kritice (Simonson, 

1989). 

Efekt se projeví silněji, když jsou tvůrci rozhodnutí upozorněni, že budou později 

tázáni na důvody svého rozhodnutí. Efekt je zřetelný ale i ve chvíli, kdy jsou subjekty 

ujištěny o naprostém soukromí a důvěrnosti svého rozhodnutí. Toto vychází 

z předpokladu, že lidé se chovají tak, jako by byli hodnoceni ostatními, i když 

neočekávají, že k tomu dojde (Simonson, 1989). 

Zjištění, která pocházejí od Ariely et al. (1995), potvrzují, že vytváření preferencí 

se odehrává během provádění volby (Ariely et al., 1995). Tento předpoklad byl nastíněn 

už v Simonsonově teorii (Simonson, 1989). 

2. 3 Limity efektu asymetrické dominance 

2. 3. 1 Kritika robustnosti efektu asymetrické dominance 

V roce 2014 zveřejnili Frederick et al. a Yang a Lynn studie, ve kterých 

zpochybňují praktické využití efektu asymetrické dominance.  

Argumentovali přeceňováním efektu, navzdory tomu, že je efekt asymetrické 

dominance jedním z nejzdokumentovanějších fenoménů ze spotřebního rozhodování. 

Většina studií je totiž vysoce stylizovaná a podmínky, které je nutné dodržet, aby byl 

efekt zřetelný, jsou natolik limitující, že jich v reálném prostředí nelze dosáhnout. 

Především jsou představované možnosti popsány pomocí právě dvou vlastností 

vyjádřených na numerické škále. Pouze několik studií testuje efekt v podmínkách, které 

nejsou tak stylizované. Avšak tyto výsledky se nepodařilo replikovat. V případě, že 

vlastnosti nebyly vyjádřeny číselně (ale obrazovou ilustrací nebo kvalitativním slovním 

popisem), efekt asymetrické dominance nebyl přítomný (Frederick et al., 2014). 

Efekt asymetrické dominance je tedy méně robustní a užitečný, než se 

předpokládá. Mezi teorií a praxí tak vzniká mezera, neboť efekt není pro marketingovou 

praxi relevantní. I proto je důležité vymezit limity efektu, aby bylo jasné, za jakých 

podmínek je efekt použitelný (Yang a Lynn, 2014). 

Ještě ten rok vydali Huber et al. komentář, ve kterém na kritiku reagují. Oponují, 

že při dodržení základních podmínek je efekt asymetrické dominance platný a lze ho 

replikovat. Přesto souhlasí s kritikou, že je potřeba přesněji identifikovat mezní podmínky 

efektu (Huber et al., 2014). 
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2. 3. 2 Utlumující faktory 

Silné preference 

Efekt asymetrické dominance působí především, jsou-li počáteční preference 

respondenta slabé, především při nezájmu o danou kategorii nebo při nedostatku 

informací. Původní alternativy (cílová možnost a konkurent) by se měly zdát být přibližně 

stejně lákavé. V případě, že tvůrce rozhodnutí má již od počátku rozhodovacího procesu 

silné sympatie či antipatie vůči jedné z možností, efekt se neprojeví (Huber et al., 2014). 

S tímto faktorem pracují ve svém experimentu i Ariely et al. (1995) V jejich 

experimentu nejsou respondenti vyzváni, aby vybrali možnost, kterou považují za 

nejlepší podle svých osobních preferencí, ale aby označili variantu, kterou by si podle 

jejich názoru vybrala většina subjektů pilotní studie. V předchozích experimentech 

respondenti často opomíjeli jednu z vlastností, kterou byly možnosti popsány, neboť pro 

ně nebyla důležitá. Pravděpodobně si touto strategií zjednodušovali proces rozhodování 

(Ariely et al., 1995). Efekt ale působí, i když si vybíráme pro sebe. Doyle et al. (1999) ve 

svém experimentu neshledali rozdíl v preferencích mezi výběrem pro sebe a výběrem pro 

ostatní (Doyle et al., 1999). 

Preference nemusí vždy vycházet z osobních hodnot jednotlivce, ale počáteční 

preference lze vytvořit v určitých případech i pomocí zadání úkolu. Například, je-li 

respondent nejdříve požádán, aby označil jednu z vlastností, která je pro něj důležitější, 

je pak vysoká pravděpodobnost, že se podle ní bude při rozhodování řídit (Huber et al., 

2014). 

Dopad množství informací ohledně produktu na robustnost efektu zkoumali Kim 

et al. (2006). Jejich experiment ukázal, že efekt návnady se oslabuje nepřímo závisle 

na zvyšujícím se množstvím informací, které respondenti mají (Kim et al., 2006).  

Nerozeznání vztahu dominantnosti 

Pro uplatnění efektu asymetrické dominance je klíčové, aby respondent vztah 

dominance zaznamenal. Proto je důležité, aby bylo při zadávání experimentu dbáno na 

prezentaci možností. I poměrně drobné změny v zadání mohou zvýšit obtížnost rozeznání 

vztahu dominance a snížit tím výsledný efekt. Komplikace mohou nastat, nejsou-li 

návnada a cílová alternativa prezentovány u sebe, není-li dostatek času nebo není-li 

snadno rozeznatelné, jakým způsobem cílová alternativa dominuje návnadě. Když není 
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vztah dominance rozpoznán, efekt asymetrické dominance pravděpodobně nenastane 

(Huber et al., 2014). 

Vliv času na efekt asymetrické dominance byl dále zkoumán. Při čase dvou 

sekund na rozhodnutí se efekt asymetrické dominance vůbec neprojevil a respondenti se 

rozhodovali náhodně. Při čase osmi sekund se už efekt asymetrické dominance jevil jako 

robustní. Subjekty pro své rozhodnutí potřebují tolik času, aby rozpoznali vztah mezi 

návnadou a cílovou alternativou (Pettibone, 2012). 

Nevhodně navržená návnada – příliš oblíbená/neoblíbená 

Nevhodně navržená návnada může být dvojího druhu – příliš oblíbená, tak, že je 

vybrána, nebo naopak neoblíbená, o kterou respondenti nemají žádný zájem. Neoblíbená 

návnada může ve výsledku více přitahovat pozornost ke konkurenční možnosti. Je proto 

nutné reflektovat životní styl respondenta. Na návnadu s vysokou cenou a vysokou 

kvalitou budou dobře reagovat lidé, kteří si produkty této kategorie mohou dovolit. Lidé, 

kteří o tuto kategorii zboží nemají zájem nebo si ho nemohou dovolit, budou na návnadu 

reagovat negativně a odmítavý postoj se může přenést na relativně blízkou cílovou 

alternativu. Stejně tak nízká cena a nízká kvalita bude lépe fungovat na kategorii 

respondentů, kteří mají limitované financí prostředky (Huber et al., 2014). 

Příliš oblíbená návnada je také chybou. Experiment by měl být navržen tak, aby 

podíl vybraných návnad byl co nejnižší.  Návnada sama o sobě není navržena k tomu, aby 

byla vybrána. V případě, že si vyšší procento respondentů vybere návnadu, vztah 

dominance nebyl zpozorován, danému rozhodnutí nebyl věnován dostatek pozornosti 

anebo převážily osobní preference. Ve chvíli, kdy osobní preference převáží sílu 

dominance cílové alternativy, se nejedná o funkční experiment (Huber et al., 2014). 

2. 3. 3 Reálné prostředí 

V reálném prostředí se efekt uplatňuje jen velmi zřídka. Zákazníci mají často silné 

prvotní preference vůči určitým atributům jako je značka, země původu, cena atd. 

Zároveň je složité představit dané možnosti pomocí přesně dvou atributů. V reálném 

prostředí tak může být efekt umenšen nebo zcela deformován přidáním více alternativ či 

vlastností (Huber et al., 1982). Pro obchodníky je často jednodušší použití efektu 

kompromisu, tedy obklopit cílovou alternativu extrémními možnostmi (Huber et al., 

2014).   
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Efekt asymetrické dominance byl ale experimentálně testován i v reálném 

prostředí. V lokálním obchodě s potravinami se ověřovalo reálné použití efektu na prodeji 

plechovek fazolí. V první fázi bylo nutno jasně vymezit dva atributy, kterými byly 

alternativy vymezeny. Jednou z vlastností byla cena a druhou jména značek. Značky 

nahrazovaly často používané kritérium kvality, které nelze v reálném prostředí vyjádřit. 

Z předchozích průzkumů bylo zjištěno, jak si u běžných zákazníků z dané lokality stojí 

konkrétní značky na škále vnímané kvality, a na základě těchto informací byly produkty 

umístěny na kvalitativní škále. V experimentu se podařilo dosáhnout téměř stejných 

výsledků jako v laboratorních podmínkách, a to nehledě na limitující faktory (Doyle et 

al., 1999). 

2. 4 Oblasti testování  

2. 4. 1 Spotřebitelské chování 

Jako spotřebitelské chování můžeme definovat to, „jak jednotlivci, skupiny nebo 

organizace vybírají, nakupují, používají a v konečné fázi i opouštějí určité zboží nebo 

služby, které uspokojují jejich potřeby a přání“ (Kotler, 2013).  

Spotřebitelské chování, především nákupní rozhodování v oblasti zboží, je 

zkoumáno v mnoha experimentech ověřujících efekt asymetrické dominance. Robustní 

efekt asymetrické dominance byl zdokumentován v mnoha produktových kategoriích – 

auta (Wedell, 1991), audiokazety, baterie, džus (Doyle et al., 1999), pivo (Huber et al., 

1982), jízdní kola, televize, mikrovlnné trouby (Ariely et al, 1995), lednice (Kim et al., 

2006).  

Zboží dlouhodobé spotřeby vs. rychloobrátkové zboží (ang. durables x nondurables) 

Zboží můžeme dělit do kategorií podle trvanlivosti. Zboží dlouhodobé spotřeby si 

můžeme vymezit jako typicky dražší, trvanlivější a složitější, zatímco rychloobrátkové 

zboží jako jeho opak. U zboží, které je dlouhodobé spotřeby, lze očekávat vyšší vnímané 

riziko, které zvyšuje potřebu pro zdůvodnění své volby. Na základě Simonsonovy teorie 

ospravedlnění by se dalo čekat, že vnímané riziko zvyšuje efekt asymetrické dominance. 

Přesto bylo experimentálně ověřeno, že mezi robustností efektu v kategorii zboží 

dlouhodobé spotřeby a rychloobrátkového zboží není rozdíl (Heath, 1996). 
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Zboží s vyšší kvalitou vs. zboží s nízkou kvalitou 

Je obecně jednodušší zvýšit podíl značky s vyšší kvalitou na úkor méně kvalitního 

zboží než naopak. Zaprvé, na reálném trhu je zboží s vyšší kvalitou více rezistentní vůči 

zboží s nižší kvalitou než obráceně (Bemmaor and Mouchoux, 1991). Zadruhé se jeví, že 

averze ke ztrátě je silnější u kvality než u ceny (Hardie et al., 1993). Zboží vyšší kvality 

je tedy více rezistentní k efektu asymetrické dominance než značky s nižší kvalitou. 

Přestože redukce obou konkurentů při přidání návnady jsou významné, návnady redukují 

podíl značek s nižší kvalitou více než podíly značek s vysokou kvalitou (Heath, 1996). 

Značky v kontextu efekty asymetrické dominance 

Většina výzkumu testovala decoy efekt v prostředí, kde nebyly dány žádné značky 

a kde byly varianty označeny pouze hypotetickými značkami nebo pouze písmeny. 

V reálných situacích se ovšem jména značek objevují téměř vždy (Kim et al., 2006). 

Přidáním nové informace se snižuje vliv stávajících informací. Přidáním jména 

značky by tedy mělo dojít k snížení decoy efektu nehledě na množství informací, které 

respondenti o dané značce mají. Jména značek jsou ale vnímána jako něco víc než pouhé 

informace a nejsou jednoduše zařazeny k ostatním informacím o daném produktu (Kim 

et al., 2006). 

Značka slouží jako odlišovací vodítko, které aktivuje určitou kategorii paměti 

(ang. category-based process view). Respondenti se nejdříve pokusí kategorizovat 

objekt na základě vodítek, jakým může být například značka. Asociace spojené s danou 

kategorií, ke které je objekt přiřazen, jsou pak přisouzeny i danému objektu a podle nich 

je souzen. Nedochází k detailní analýze dalších proměnných ani k vyhodnocení 

individuálních informací (Fiske a Neuberg, 1990). 

Efekt asymetrické dominance tak bude snížen. Robustnost efektu však bude 

záviset na množství informací, které respondenti o daných značkách mají, tedy čím vyšší 

budou mít o daných značkách povědomí, tím nižší bude působení efektu (Kim et al., 

2006). 

V experimentu Doyle et al. (1999), který testoval efekt asymetrické dominance 

v reálném prostředí, byly značky použity jako jedna z vlastností, místo často používané 

dimenze kvality. Efekt asymetrické dominance byl v tomto experimentu prokázán (Doyle 

et al., 1999). Efekt se tedy může projevit i případě, že u produktů jsou značky uvedeny. 
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2. 4. 2 Výzkum nad rámec spotřebitelského chování 

Efekt asymetrické dominance byl ale zkoumán i v mnoha oblastech mimo 

spotřebitelské chování. 

Efekt asymetrické dominance může být významný i v politickém marketingu. Pan 

et al. (1995) v průběhu let 1992 a 1994 zkoumali, jak vstup třetího kandidáta změní 

rozložení preferencí mezi dva původní kandidáty.  Proběhly dva experimenty a v obou se 

operovalo s aktuálními kandidáty jdoucími do blížících se voleb. V experimentu z roku 

1992 byly jako vlastnosti vybrány tři klíčová témata voleb a kandidáti byli popsáni 

pomocí numerických hodnot na těchto škálách. Tyto údaje pak byly respondentům 

předloženy. Ve volbách z roku 1994 nebylo použito takto jasné vymezení. Respondenti 

měli za úkol sami ohodnotit kandidáty ve dvou dimenzích a vybírali pak podle svého 

vlastního rozložení. V obou studiích se podařilo dokázat robustnost efektu asymetrické 

dominance (Pan et al., 1995). 

Efekt asymetrické dominance se může uplatnit i při výběru vhodných 

zaměstnanců. Studie potvrdila, že když jsou tři kandidáti prezentováni pomocí 

numerických hodnot ve dvou vlastnostech a objeví se zřejmý vztah dominance, je vybrán 

dominující kandidát. V případě fantomové alternativy, zřetelně dominujícího, ale 

nedostupného kandidáta, se preference zřetelně přesunuly k dominovanému dostupnému 

kandidátovi. Tato studie ale byla značně limitována a nelze ji příliš zobecňovat 

(Highhouse, 1996). 

Simonson a Tversky (1992) zkoumali robustnost efektu asymetrické dominance 

při výběru odměn. Respondenti měli možnost vybrat si mezi hotovostí a podobně 

hodnotným perem. Při přidání méně lákavého (nižší cena, neznámá značka) pera do setu 

možností se preference zřetelně přesunuly k dominující možnosti (hodnotnějšímu peru). 

Jednalo se o reálné odměny, které motivovaly respondenty volit rozvážně (Simonson a 

Tversky, 1992). Tento experiment byl úspěšně replikován v roce 2014 v návaznosti na 

neúspěšnou replikaci Frederickem et al. (2014), která ale nepracovala s reálnými 

odměnami, ale pouze s hypotetickými (Müller et al., 2014).  

3 Využití efektu asymetrické dominance v marketingu 

Praktické využití efektu asymetrické dominance leží především v marketingu. 

Pomocí dosazení návnady do setu možností dochází ke zvýšení tržního podílu cílové 
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alternativy, aniž by bylo nutno tuto možnost modifikovat. Přidáním návnady do 

produktové řady je možné zvýšit odbyt jiného produktu (Huber et al., 1982). 

V reálném prostředí je situace složitá. Díky množství limitujících faktorů se efekt 

na trhu uplatňuje jen zřídka. Proto byl v minulosti jako ideální prostředí pro testování 

reálných dopadů efektu navržen prodej přes katalog (Huber et al., 1982). V dnešní době 

se jako ideální možnost jeví digitální trh. E-shopy vytvářejí uzavřené prostředí, ve kterém 

lze efekt asymetrické dominance snadněji využít. Lze omezit množství variant a jejich 

prezentaci tak, aby došlo k rozeznání vztahu dominance. E-shopy navíc často zobrazují 

kvalitu či jiné vlastnosti na numerických škálách, které lze snadno srovnat. Díky tomu by 

mohl být efekt asymetrické dominance více využíván v praxi (Huber et al., 2014). 

Efekt asymetrické dominance lze použít v situaci, kdy výrobce nedokáže 

přesvědčit zákazníky o výhodách svého produktu oproti konkurenční značce. 

Předvedením návnady může zákazníky ale přesvědčit o výhodách svého nového produktu 

(cílové alternativy) oproti původnímu (návnada). Může ukázat, že jeho produkt je lepší, 

větší, levnější, než byl. Lze použít i fantomovou návnadu: krabice vloček s nápisem „10 

% navíc“ bude evokovat nedostupné (či neexistující) pouze stoprocentní balení, které 

poslouží jako návnada (Doyle et al., 1999). 

Proto by se při uvedení nového produktu neměl starý produkt urychleně stahovat, 

lze ho využít k prezentaci výhod, tedy jako návnadu.  Každá generace produktů bude 

posuzována zákazníky na škále novosti, tuto lze využít jako jednu ze dvou vlastností, 

kterou jsou produkty v efektu asymetrické dominance popisovány (Doyle et al., 1999). 

Notorickou ukázkou použití efektu asymetrické dominance je předplatné časopisu 

Economist. Tento případ popisuje Dan Ariely ve své knize Jak drahé je zdarma. 

Economist nabízel svým zákazníkům tři možnosti předplatného. První z nich byla 

internetová verze za 59 dolarů, druhá tištěná verze za 125 dolarů a třetí verze kombinovala 

internetové i tištěné předplatné za 125 dolarů.  Dan Ariely předložil takto formulovanou 

nabídku studentům MIT a zjistil, že zdaleka největší počet účastníků by si zvolil třetí 

nabídku – tisk i internet. Když však provedl tento experiment ve změněných podmínkách 

a vynechal možnost, kterou si předtím téměř nikdo nevybral, tedy možnost samotného 

tisku za 125 dolarů, situace se razantně změnila. Většina studentů si zvolila první možnost 

předplatného, pouze internetové předplatné za 59 dolarů (Ariely, 2009). 

Odebráním zdánlivě nesmyslné možnosti předplatného v podobě tisku došlo 

k odebrání návnady. Ta byla zřetelně dominována kombinovaným předplatným tisku a 

internetu, a to se díky ní jevilo jako nejvýhodnější možnost. Když byly ponechány pouze 
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dvě možnosti, preference části respondentů se přesunuly k nejlevnější možnosti 

internetového předplatného. Neboť časopis Economist měl možnost určit celý set 

možností, bylo snadné vytvořit efekt asymetrické dominance. Přidáním jedné, zdánlivě 

zbytečné možnosti do své nabídky tedy pravděpodobně zvýšil své tržby. 
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

4 Replikace experimentu 

Aby se jakékoliv zjištění mohlo považovat za vědecký objev, musí být 

zopakovatelné. Tuto vlastnost, tedy možnost znovu zopakovat konkrétní zjištění 

s podobnými nebo stejnými výsledky, nazýváme replikovatelnost. Replikovatelnost je již 

dlouho považována za jeden ze základních stavebních kamenů vědy (Zwaan et al., 2017). 

Lze tedy předpokládat, že studie publikované v odborných žurnálech budou 

replikovatelné. Tento předpoklad byl ale v minulých letech částečně vyvrácen, neboť se 

některé z renomovaných studií nepodařilo úspěšně replikovat. 

V roce 2015 bylo replikováno 100 experimentů z oboru psychologie. Na tomto 

projektu se podílelo 270 výzkumníků. Replikace se co nejvíce blížily původnímu designu 

experimentu, často po konzultaci s původními autory. Studie byly k replikaci vybírány 

tak, aby výsledky souhrnného výzkumu bylo možné co nejvíce zobecnit. Přesto se zdařilo 

replikovat jen asi třetinu zkoumaných studií. Autoři upozorňují, že podobná situace může 

být i v dalších oborech (Open Science Collaboration, 2015). 

Neúspěšná replikace se nevyhnula ani klíčovým studiím efektu návnady. 

Například již výše zmiňovaný experiment zkoumající efekt asymetrické dominance 

v kontextu výběru odměn (Simonson a Tversky, 1992), byl v roce 2014 neúspěšně 

replikován (Frederick et al., 2014). Po první neúspěšné replikaci byl ale experiment 

replikován znovu, tentokrát v podmínkách více odpovídajícím prvnímu zadání 

experimentu. V tomto případě se již jednalo o replikaci úspěšnou (Müller et al., 2014). 

Replikace můžeme obecně dělit na přímé a koncepční. Zatímco koncepční 

replikace používá jiných metod, aby dospěla ke stejným výsledkům, u přímé replikace 

dochází spíše k opakovanému provedení celého experimentu (Zwaan et al., 2017). 

V přímé replikaci je tedy co nejpřesněji napodobován postup uvedený 

v replikované studii. Používané materiály se mohou částečně lišit, je ale potřeba brát 

ohled na to, aby bylo zachováno vše, co mělo v replikované studii vliv na výsledek 

(Nosek a Errington, 2017).  

Přímá replikace tak nemusí přímo duplikovat všechny aspekty původního 

výzkumu. Je nutné zachovat pouze ty elementy, které měly v replikovaném experimentu 

vliv na výsledný efekt. V některých případech se dokonce přímá replikace musí od 
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původního experimentu lišit tak, aby i přes změnu některých vnějších faktorů (často 

historický nebo sociální kontext) zůstal zachován smysl výzkumných otázek (Zwaan et 

al., 2017). 

 Replikace experimentů nejsou ale vždy přijímány kladně. Argumenty, které zní 

proti replikačním studiím, se týkají nedostatečného zohledňování kontextu, ale i celkové 

zbytečnosti replikačních studií a jejich vlivu na znevažování vědecké disciplíny jako 

celku. Jedním z praktických problémů replikací je jejich vyhodnocování. Neexistuje totiž 

jednoznačně uznávané kritérium, podle kterému bychom se mohli rozhodnout, zda byla 

studie replikována úspěšně (Zwaan et al., 2017). 

Vyhodnocování replikací tak není vždy jednoznačnou záležitostí. Neúspěšná 

replikace nemusí znamenat, že původní studie je bez významu, ještě spornější je vliv 

neúspěšné replikace na platnost zkoumaného efektu. Na konci již zmiňovaného článku 

od Open Science Collaboration (2015) autoři shrnují: „O kolika efektech jsme prokázali, 

že jsou platné? O žádném. A kolik efektů jsme vyvrátili? Žádný. (…) Jednotlivé studie, 

které jsme zkoumali, téměř nikdy samy o sobě neobsahují vyhodnocení platnosti efektu 

a jeho vysvětlení.“ (Open Science Collaboration, 2015). 

Tato bakalářská práce se věnuje přímé replikaci poměrně obecného experimentu 

zkoumajícího obecnou platnost efektu asymetrické dominance. Přínos práce spočívá 

především v ověření základního efektu. Pak je teprve možné zkoumat specifické 

hypotézy a vliv dalších faktorů.  

5 Metodologie 

Prováděný experiment replikoval jeden z experimentů uvedených v studii The 

Robustness of the Asymmetrically Dominated Effect: Buying Frames, Phantom 

Alternatives, and In-Store Purchases z roku 1999. Tato studie od Doyle et al. se skládá 

ze čtyř experimentů. První dva experimenty jsou hypotetické a byly prováděné pomocí 

dotazníků. Druhé dva experimenty pak zkoumají efekt asymetrické dominance v reálném 

prostředí. Experiment, který byl replikován v této bakalářské práci, je první experiment 

ze čtyř, tedy hypotetický, dotazníkový výzkum, který zkoumá obecnou platnost efektu 

asymetrické dominance.  

V této bakalářské práci se jednalo o přímou replikaci experimentu. Bylo tedy 

zachováno co nejvíce z jeho původní podoby a byl co nejpřesněji následován postup. 

Některé hodnoty však musely být upraveny tak, aby zůstal zachován účel. 
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V každé variantě dotazníku byly uvedeny tři produktové kategorie. V původním 

experimentu se jednalo o pomerančový džus, 1,5V baterie a devadesátiminutové 

audiokazety, tedy kategorie, které byly respondentům dobře známé (Doyle et al., 1999). 

Pro replikaci bylo nutno kategorii 90minutových audiokazet změnit tak, aby zůstaly 

zachovány hodnoty, avšak jednalo se o v současnosti běžný produkt. Byly nahrazeny 

kategorií USB flash disku. Stejně tak byla kategorie 1,5V baterie přejmenována na AAA 

baterie.  

Testovací dimenze byly také zvoleny tak, aby byly pro respondenty smysluplné. 

Jedna z dimenzí byla vždy cena, druhá se v jednotlivých kategoriích lišila. Pro 

pomerančový džus a audiokazety (USB flash disk) se jednalo o kvalitu. Dotaz byl doplněn 

o krátký popis všech hodnot, které lze pod kvalitu podřadit. V případě audiokazet (USB 

flash disku) byla kvalita znázorněna pomocí hvězdiček – od jedné do pěti, zatímco u 

pomerančového džusu byla hodnota vyjádřena na stupnici od 1 do 100. U baterie byla 

místo kvality uvedena jako druhá možnost výdrž baterie v hodinách (Doyle et al., 1999). 

Přesné hodnoty v dimenzích bylo nutné od původního experimentu upravit. Cenu 

bylo nutno převést na českou měnu a zároveň na obvyklou cenu daných produktů 

v současnosti. Při přepočtu bylo hleděno především na to, aby poměry mezi jednotlivými 

produkty zůstaly přesně zachovány. Dimenze kvality a výdrže baterie zůstaly beze 

změny.  

Dotazník byl sestaven ze tří základních variant. První byla kontrolní skupina, 

respondenti tedy vybírali pouze ze dvou možností v každé produktové kategorii. Jednalo 

se o možnost Q, která značila produkt vyšší kvality a vyšší ceny, a možnost P, jež 

zobrazovala produkt nižší kvality a s nižší cenou. Ve druhé a třetí skupině byla již 

přítomná návnada (Doyle et al., 1999). 

Ve druhé skupině byl zkoumán vliv návnady q. Tedy návnady, která měla 

posunout preference respondentů k variantně Q, tedy dražší a kvalitnější možnosti. Ve 

třetí skupině byla přidána návnada p. Tato návnada měla za cíl posunout preference 

respondentů k méně kvalitní a levnější variantě P (Doyle et al., 1999). 

Atributy byly tedy stanoveny pro USB flash disk q (289 Kč, kvalita 4*), Q 

(300 Kč, kvalita 5*), P (165 Kč, kvalita 3*), p (155 Kč, kvalita 2*). Pro kategorii AAA 

baterií q (35 Kč, výdrž baterie 18h), Q (26 Kč, výdrž baterie 17h), P (16 Kč, výdrž baterie 

11h), p (15 Kč, výdrž baterie 8h). Dimenze pro pomerančový džus byly q (40 Kč, 

kvalita 65), Q (40 Kč, kvalita 70), P (26 Kč, kvalita 50), p (28 Kč, kvalita 50). 
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Studie zde rozlišuje mezi efektem asymetrické dominance a efektem atrakce. 

Zatímco v produktové kategorii pomerančového džusu je vždy použit „čistý“ efekt 

asymetrické dominance, tedy návnada, která nedominuje cílové možnosti ani v jedné 

dimenzi, v produktové kategorii audiokazet (USB flash disku) a baterií můžeme vidět 

návnadu, která v jedné dimenzi slabě dominuje cílové možnosti. Původní experiment 

však neukázal žádnou signifikantní odchylku mezi takto umístěnými návnadami (Doyle 

et al., 1999). 

Experiment také zkoumal, zda se změní preference respondentů, pokud budou 

vybírat produkty pro sebe nebo tak, jak by vybírala většina lidí. Všechny tři skupiny byly 

tedy rozděleny ještě na dvě, aniž bylo změněno cokoliv krom zadání hlavní otázky. 

V prvních třech variantách zněla „V případě, že by sis musel koupit jeden z produktů, a 

to pouze na základě zadaných informací, pro který by ses TY rozhodl?“ (v originále Given 

that YOU had to buy one brand based on this information alone, which one would it be?). 

V druhých třech variantách bylo zadání otázky „Pouze na základě zadaných informací, 

který z produktů by si podle tvého názoru koupila VĚTŠINA LIDÍ?“ (v originále Based 

on this information alone, which brand do you think MOST PEOPLE would buy?). Celý 

dotazník tak byl tvořen šesti variantami (Doyle et al., 1999). 

Na závěr replikovaného dotazníku byla ještě přidána krátká část týkající se 

demografických údajů, která byla graficky oddělena od původního dotazníku. Otázky se 

týkaly pohlaví, věku a vzdělání. Zároveň zde byly uvedeny také dotazy týkající se procesu 

rozhodování.  

5. 1 Hypotézy 

V původním experimentu nebyly hypotézy explicitně vyjádřeny. Jeho obecným 

cílem bylo pouze ukázat robustnost efektu asymetrické dominance, a to v různých 

variantách (q návnada, p návnada, různé postavení návnady, rámování volby pro sebe/pro 

většinu lidí) (Doyle et al., 1999). 

Pro účely této bakalářské práce byly ale formulovány tři hypotézy, které dále 

rozvíjejí replikovaný experiment: 

H1: Přítomnost "návnady q" v setu možností zvýší preference alternativy Q ve 

všech třech produktových kategoriích. 

H2: Přítomnost "návnady p" v setu možností zvýší preference alternativy P ve 

všech třech produktových kategoriích. 
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H3: Mezi robustností efektu v možnostech s výběrem pro sebe a výběrem pro 

většinu lidí nebude signifikantní rozdíl. 

5. 2 Popis výzkumného souboru a průběhu experimentu 

Původního experimentu se zúčastnilo 137 respondentů, z nichž všichni byli 

studenti. Verze papírového dotazníku byly studentům náhodně přiřazovány (Doyle et al., 

1999). 

Replikace experimentu se zúčastnilo 405 respondentů. Data byla sbírána pomocí 

on-line dotazníku vytvořeného na platformě google forms. Sběr dat probíhal od 7. 4. 2019 

do 21. 6. 2019. Dotazník byl rozeslán e-mailem i distribuován pomocí sociálních sítí. 

Přístup do dotazníku byl všem respondentům umožněn pomocí jednotného odkazu. Po 

jeho rozkliknutí byla každému účastníkovi náhodně přiřazena jedna z šesti dotazníkových 

verzí. Počet respondentů se tak v jednotlivých skupinách pohyboval od padesáti devíti do 

sedmdesáti šesti. Žádný z respondentů nemusel být vyřazen, počet validních odpovědí je 

tedy 405.  

Dotazníku se zúčastnilo 265 žen a 140 mužů.  Značná převaha žen ve výzkumném 

souboru byla pouze náhodná a se sesbíranými daty nijak nekoreluje. Můžeme se pouze 

domnívat, že dané téma připadalo ženám zajímavější a spíše ho vyplňovaly, nebo že se 

při šíření v on-line prostoru dostal dotazník k většímu množství žen než mužů.  

Věkové rozpětí se pohybovalo mezi 14 a 93 lety, oproti replikovanému výzkumu 

se tedy nejednalo o účastníky výhradně z řad studentů vysokých škol. Medián byl 26 let. 

Nejčastější nejvyšší dosažené vzdělání byla střední škola s maturitou (40, 2 %), druhou 

nejpočetněji zastoupenou skupinou byli respondenti s dokončeným magisterským 

vysokoškolským vzděláním (27,5 %).  

V části, která zkoumala obtížnost rozhodování, měli respondenti určit, zda se jim 

rozhodování mezi jednotlivými možnostmi v daných kategoriích zdálo snadné, spíše 

snadné, spíše nesnadné, nesnadné nebo zda se toto kritérium lišilo v jednotlivých 

kategoriích. Napříč všemi šesti dotazníkovými verzemi byla nejčastěji vybranou 

odpovědí možnost „spíše snadné“.  
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6 Vyhodnocení výsledků výzkumu 

Data sesbíraná z provedeného experimentu byla srovnána do šesti kontingenčních 

tabulek. Pro větší přehlednost byly do tabulky přidány i procentuální hodnoty pro danou 

kategorii. Oproti původnímu experimentu je totiž počet respondentů v každé kategorii 

výrazně jiný, procentuální hodnoty tak umožňují snadnější orientaci ve výsledných 

hodnotách. Procenta jsou počítána pouze pro P a Q z množiny respondentů, kteří vybrali 

jednu z těchto možností. S respondenty, kteří si vybrali návnadu, se zde nepočítá, 

nepoužívají se ani pro další statistickou analýzu.  

Stejně jako u původního experimentu byl vytvořen grafický přehled výsledků. 

Z šesti kontingenčních tabulek, které byly sestaveny pro šest výzkumných variant, byla 

vytvořena jedna souhrnná tabulka. Graf tedy ukazuje kombinaci všech tří produktů a 

zároveň kombinuje i možnost volby pro sebe a pro většinu lidí. Součty počtu respondentů, 

kteří si zvolili P a Q v jednotlivých variantách, jsou pak využity k výpočtu očekávaného 

vzorku. Na ose y je pak poměr mezi sledovanými a očekávanými hodnotami (ang. ratio 

Observed/Expected), na ose x je množství výběrů variant Q a P. S respondenty, kteří 

vybrali návnadu, se v tomto grafu nepracuje.  

Oproti původnímu experimentu se efekt jeví značně slabší (viz Graf 2). Jak je ale 

vidět z další analýzy, nemůžeme o jednotném efektu pro všech šest zkoumaných variant 

hovořit.  

Kontrolní skupina 41 69,5% 18 30,5% 37 51,4% 35 48,6%

Q-návnada 46 80,7% 11 19,3% 33 62,3% 20 37,7%

P-návnada 47 62,7% 28 37,3% 16 26,7% 44 73,3%

Kontrolní skupina 40 67,8% 19 32,2% 34 47,2% 38 52,8%

Q-návnada 34 66,7% 17 33,3% 38 64,4% 21 35,6%

P-návnada 49 65,3% 25 34,7% 27 43,5% 35 56,5%

Kontrolní skupina 48 81,4% 11 18,6% 24 33,3% 48 66,7%

Q-návnada 55 87,3% 8 12,7% 34 52,3% 31 47,7%

P-návnada 40 59,7% 27 40,2% 21 38,9% 33 61,1%
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- - - -

q Q P p q Q

- -

- -

Pomerančový džus

OSOBNÍ VÝBĚR VÝBĚR PODLE VĚTŠINY

Q P p

- - - -

- -

AAA baterie

OSOBNÍ VÝBĚR VÝBĚR PODLE VĚTŠINY

q Q P p q

p

- - - -

- -

USB flash disk

OSOBNÍ VÝBĚR VÝBĚR PODLE VĚTŠINY

q Q P p q Q P

Tabulka 1: Kontingenční tabulky všech respondentů 
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Pro statistickou analýzu byla zvolena log-lineární analýza, stejně jako 

v replikovaném experimentu. V ní porovnáváme jednotlivé verze (tedy kontrolní 

skupinu, skupinu s q návnadou nebo skupinu s p návnadou) a relativní četnost výběru 

produktu (USB flash disk, AAA baterie a pomerančový džus), zkoumáme tak 

významnost jejich vztahu.  

Důležitá je pro nás především p-hodnota, tedy dosažená hladina významnosti. Zda 

lze efekt asymetrické dominance v dané variantě považovat za přítomný, posuzujeme 

podle konvenční hladiny významnosti p-hodnoty menší než 0,05. V opačném případě 

(tedy p-hodnoty vyšší než 0,05) považujeme efekt za pouhý výsledek náhody. V analýze 

dále uvádíme u statistických testů hodnoty chí kvadrát statistiky (χ2) a počet stupňů 

volnosti (df). 

Na rozdíl od původního experimentu se podařilo v replikaci sesbírat větší 

množství dat. Proto je také možné zkoumat i navazující hypotézy, které rozdělují data do 

menších skupin. Tento přístup je vzhledem k výsledkům plynoucích ze sesbíraných dat 

více než žádoucí, neboť mezi jednotlivými skupinami jsou zásadní rozdíly. 

Pomocí log-lineární analýzy byly porovnány skupiny s výběrem pro sebe a pro 

většinu lidí a relativní četnost výběru produktu. Pro USB flash disk vyšly výsledky 

analýzy χ2 = 4,46, df = 1, p = 0,035, pro AAA baterie χ2 = 5,65, df = 1, p = 0,017 a pro 

kategorii pomerančového džusu χ2 = 31,89, df = 1, p < 0,001. Pro všechny tři produktové 

kategorie byl signifikantní vztah mezi četností výběru produktu a rámování výzkumné 

otázky jako výběru pro sebe či pro většinu lidí. 

Graf 2: Kombinace všech produktů 
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Jak je vidět i z další analýzy, robustnost efektu se značně lišila podle toho, v jaké 

skupině výběru byl efekt zkoumán. Hypotéza H3 (H3: Mezi robustností efektu 

v možnostech s výběrem pro sebe a výběrem pro většinu lidí nebude signifikantní rozdíl) 

se tedy nepotvrdila. Tyto dvě kategorie byly proto pro další analýzy odděleny. 

Data jsou tedy oproti původnímu experimentu rozdělena na skupinu výběru pro 

sebe a výběru pro většinu lidí. Pro každý produkt v každé skupině byl tedy zpracována 

vlastní statistická analýza a graf výběru možností Q a P.  

 6. 1 Výběr pro sebe 

Pro skupinu výběru pro sebe byly provedeny tři analýzy, samostatně pro každý 

produkt. Zatímco u USB disků a AAA baterií se efekt nepotvrdil, v případě 

pomerančového džusu byl efekt signifikantní.  

V kategorii výběru pro sebe musíme zvažovat osobní preference respondentů. 

V kontrolních skupinách všech produktů volí respondenti častěji možnosti vyšší ceny a 

kvality, liší se tak od výběru pro většinu lidí, kde jsou skupiny více vyrovnané (viz 

Tabulka č. 1). Silné preference jsou jedním z utlumujících faktorů efektu asymetrické 

dominance.  

Ovšem je nutno si uvědomit, že se jedná o experiment čistě hypotetický, 

respondenti mohou volit drahou a kvalitní možnost bez rizika, že by ji museli skutečně 

platit. Z tohoto hlediska se tedy mohou výsledky lišit od potenciálního skutečného výběru 

respondentů. 

6. 1. 1 USB flash disk 

První zkoumanou produktovou kategorií byl USB flash disk. Návnady 

v kategoriích USB flash disku i AAA baterií v jedné dimenzi slabě dominovaly cílové 

dimenzi. Zkoumán byl tedy subtyp efektu asymetrické dominance – efekt atrakce. 

V tomto případě se však efekt neprokázal. Pomocí log-lineární analýzy byly 

porovnány všechny tři verze pro výběr pro sebe a USB flash disk s výsledkem χ2 = 5,23, 

df = 2, p = 0,073. Přestože je p-hodnota vyšší než 0,05, slabý efekt návnady můžeme 

pozorovat (viz Graf č.3).  
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6.1.2 AAA baterie 

Ani v případě produktové kategorie AAA baterií se efekt neprokázal, preference 

respondentů byly dokonce ve všech třech zkoumaných skupinách totožné (viz Graf č. 4). 

V log-lineární analýze porovnání verzí a četnosti výběru AAA baterií vyšly hodnoty pro 

χ2 = 0,0381, df = 2 a p = 0,981.  

Graf 3: USB flash disk, výběr pro sebe 
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6. 1. 3 Pomerančový džus 

Pomerančový džus byl jedinou možností, kde byl použit „čistý“ efekt asymetrické 

dominance. Návnada tedy cílové možnosti ani slabě nedominovala ani v jedné dimenzi. 

Na rozdíl od předchozích produktů byl zde efekt signifikantní (viz Graf č. 5), 

v log-lineární analýze při porovnávání verzí a pomerančového džusu vychází χ2 = 14,7, 

df = 2 a p < 0,001. Efekt byl robustní především ve skupině s přidanou p návnadou, 

preference u skupiny s q návnadou a kontrolní skupiny se téměř nelišily. 

Graf 4: AAA baterie, výběr pro sebe 
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6. 2 Výběr pro většinu lidí 

Výsledky výběru pro sebe a výběru pro většinu lidí se lišily. Zatímco ve výběru 

pro sebe se efekt nepotvrdil v produktových kategoriích USB flash disku a AAA baterií 

a ukázal se jako signifikantní u pomerančového džusu, situace u výběru pro většinu lidí 

byla odlišná. Efekt byl signifikantní v případě USB flash disku i AAA baterií. U 

produktové kategorie pomerančového džusu se efekt nepotvrdil jako signifikantní, 

výsledky jsou však souladu s očekáváním.  

Zjištění, že efekt je robustnější v modifikaci, kdy respondenti vybírali pro ostatní 

lidi, je důležité i z hlediska marketingového využití. Zatímco osobní preference působí 

jako utlumující faktor, v případě, že zákazník nevybírá za sebe, ale za ostatní (například 

za instituci), můžeme očekávat vyšší odezvu na implementaci efektu. 

Výběr mezi možnostmi Q a P v kontrolních skupinách byl více vyrovnán, častěji 

však byla vybírána levnější možnost (viz Tabulka č. 1). V doplňujících otázkách, které 

byly v dotazníku uvedeny spolu se sociodemografickými údaji, byli respondenti tázáni, 

zda by dle jejich názoru většina lidí zohledňovala spíše cenu či kvalitu. Ve všech 

dotazníkových variantách respondenti obecně předpokládali, že většina lidí zohledňuje 

více cenu. Výběr v kontrolních skupinách tomuto obecně odpovídal.  

6. 2. 1 USB flash disk 

Stejně jako u výběru pro sebe byly návnady v kategoriích USB flash disku a AAA 

bateriích designovány podle efektu atrakce. Přesto můžeme v této kategorii vidět 

Graf 5: Pomerančový džus, výběr pro sebe 
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signifikantní efekt. Porovnávány byly tři verze experimentu ze skupiny výběru pro 

většinu lidí a relativní četnost výběru USB flash disku. Pro toto srovnání jsou výsledky 

log-lineární analýzy χ2 = 15,9506, df = 2 a p < 0,001.  

6. 2. 2 AAA baterie 

Stejně jako u předchozí kategorie, i zde byl efekt atrakce signifikantní. V log-

lineární analýze srovnání verzí a AAA baterií vychází χ2 = 6.096, df = 2 a p = 0,047. P-

hodnota se blíží 0,05, efekt je blízko minimálně vyžadované hranice. Skupina s p-

návnadou a kontrolní skupina se téměř neliší, robustnost efektu je způsobena q-návnadou 

(viz Graf 7). 

Graf 6: USB flash disk, výběr pro většinu lidí 
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6. 2. 3 Pomerančový džus 

U kategorie pomerančového džusu se objevily odlišné výsledky, efekt 

asymetrické dominance se zde neprokázal jako signifikantní. Výsledky pro log-lineární 

analýzu porovnání tří verzí a výběru pomerančového džusu byly χ2 = 5,25, df = 2 a p = 

0,072.  

Z grafu (viz Graf č. 8) vychází, že při přidání q-návnady je efekt poměrně 

robustní. Pro skupinu, které je přidána p-návnada, se však efekt neprojevil. Počet 

respondentů, kteří si vybrali možnost P, byl totiž v této skupině nižší než v kontrolní 

skupině. Situace je tedy podobná jako u AAA baterií ve skupině výběru pro většinu lidí, 

pouze je zde efekt o něco slabší, celkově tak nevyšel jako signifikantní. 

Graf 7: AAA baterie, výběr pro většinu lidí 



32 

 

7 Diskuze 

Cílem replikace experimentu bylo ověřit závěry původní studie o obecné platnosti 

efektu asymetrické dominance. Pro účely této bakalářské práce byly formulovány 

navazující hypotézy. Oproti původnímu experimentu se však objevily rozdílné výsledky. 

Prvním z překvapivých výsledků byla četnost výběru návnad. Oproti původnímu 

experimentu respondenti volili návnady mnohem častěji. Zatímco v replikovaném 

experimentu volilo návnadu 0-1 respondentů (1,46 % z celkového počtu voleb 

respondentů, kterým byla nabídnuta návnada), v replikaci počet takových respondentů 

dosahoval až počtu šestnácti. V přítomnosti návnady téměř deset (9,97 %) procent 

respondentů volilo návnadu. Prvním z možných vysvětlení je větší počet respondentů 

celkově (soubor respondentů je téměř třikrát větší než v původním experimentu), díky 

němuž lze očekávat i větší počet respondentů, kteří by zvolili návnadu. Druhým možným 

vysvětlením je prostředí testu. Zatímco původní experiment byl předložen respondentům 

v papírové podobě, replikace probíhala v on-line prostředí. Lze předpokládat, že 

dotazníky z on-line prostředí nevyplňují respondenti tak pozorně a nevýhodnost návnady 

v setu možností vůbec nezaznamenali.  Častější volba návnady ale výsledky experimentu 

neovlivnila. V prováděných analýzách se s respondenty, kteří si vybrali návnadu, 

nepracuje. 

Nicméně podobné procento nesoustředěných respondentů lze očekávat i 

v ostatních volbách, což ztěžuje identifikaci skutečných efektů. 

Graf 8: Pomerančový džus, výběr pro většinu lidí 
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Dále experiment ukázal rozdíl mezi efektem asymetrické dominance a efektem 

atrakce. V původním experimentu se oba efekty ukázaly tak podobné, že nebyly dále 

rozlišovány. V replikaci experimentu je ale situace opačná. Pomerančový džus, který byl 

designován jako „čistý“ efekt asymetrické dominance, vykazoval značně odlišné 

výsledky od ostatních kategorií.  

Klíčové pro další postup bylo vyvrácení hypotézy H3, která předpokládala stejný 

efekt u volby pro sebe a pro většinu lidí. Tyto dvě skupiny se ukázaly jako zcela rozdílné, 

a proto byly i pro účely vyhodnocení rozděleny. Možným vysvětlením zcela rozdílného 

efektu u výběru pro sebe a výběru pro většinu lidí mohou být předchozí preference 

respondentů, jeden z utlumujících faktorů více popsaný v teoretické části.  

Můžeme předpokládat, že ve výběru pro sebe převážily nad efektem atrakce (na 

který se můžeme dívat jako na méně zřejmý efekt asymetrické dominance) osobní 

preference, tedy že respondenti spíše zaměření na cenu si vybírali levnější produkty a ti, 

kteří celkově preferují kvalitu, neměli zájem o levnější produkt, i když se po přidání 

návnady jevil jako výhodnější. V případě pomerančového džusu, kde byl použit efekt 

asymetrické dominance, který můžeme považovat za zřetelnější, převážila už zdánlivá 

výhodnost i u respondentů s předchozími preferencemi. 

Odlišná byla situace v případě, že respondenti vybírali tak, jak by se dle jejich 

názoru rozhodla většina lidí. Respondenti tedy již vědomě nejednali dle vlastních 

preferencí. V kontrolních skupinách častěji vybírali levnější variantu. Při přidání návnady 

nejlevnější možnost nepůsobila vždy jako ta nejvýhodnější. Můžeme se tedy domnívat, 

že zdánlivá výhodnost postačila jako dostatečný důvod k opuštění možnosti s nižší cenou.  

Ve výběru pro většinu lidí byl efekt signifikantní v obou případech, kdy se jednalo 

o efekt atrakce. Tento výsledek nám ukazuje, že respondenti volili zdánlivě nejvýhodnější 

možnost.  Situace byla ale mírně odlišná u produktové kategorie pomerančového džusu. 

Zde se efekt asymetrické dominance nepotvrdil jako signifikantní. Ve skupině s q-

návnadou se efekt jeví jako robustní, při přidání p-návnady se však nepotvrdil.   

Ze stávajících výsledků tedy vyplývá, že hypotéza H1 (H1: Přítomnost "návnady 

q" v setu možností zvýší preference alternativy Q ve všech třech produktových 

kategoriích) ani H2 (H2: Přítomnost "návnady p" v setu možností zvýší preference 

alternativy P ve všech třech produktových kategoriích) se nepotvrdila.  

Jako otázka pro další výzkum zůstává, zda ve výběru pro sebe hrály tak závažnou 

roli osobní preference respondentů. A v návaznosti na ně, zda zapůsobila zřejmost efektu 
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(nižší u USB flash disku a AAA baterií a zřetelnější u pomerančového džusu), převážila 

tak nad osobními preferencemi a způsobila signifikantní efekt.  

Původní experiment sice rozděloval respondenty do několika výzkumných 

souborů, pro vyhodnocení byla ale agregována všechna sesbíraná data. Tento soubor byl 

použit k prokázání obecné platnosti efektu asymetrické dominance napříč všemi 

skupinami.  

Tento závěr původního experimentu se tedy replikovat nepodařilo. Přestože 

z grafu celkového efektu (viz Graf č.2) vychází, že efekt, sice umenšen, byl přítomen, 

z další analýzy se ukázalo, že v jednotlivých možnostech se efekt tak značně liší, že stěží 

můžeme mluvit o jednotném efektu. V některých skupinách se efekt potvrdil, globálně 

však nikoliv.  

Experiment byl však značně limitován – vzhledem k on-line prostředí dotazníku 

nelze vyloučit, že někteří respondenti volili možnosti náhodně. Zároveň se jednalo o 

hypotetický experiment, respondenti při výběru nemohli nic ztratit ani získat. Výsledky 

jednoho experimentu nelze tedy bez dalšího výzkumu generalizovat. 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývala efektem návnady a jeho využitím v marketingu. 

Hlavním cílem práce bylo shrnout probíhající výzkum zaměřený na efekt návnady a tyto 

znalosti využít pro zmapování možného marketingového využití. 

Teoretická část byla rozdělena do tří kapitol. V první kapitole byl popisován 

obecně efekt návnady a jeho modifikace. Druhá kapitola se zabývala efektem asymetrické 

dominance. Důraz byl kladen na limity efektu, jež jsou podstatné pro jeho praktické 

využití. Třetí kapitola pak pojednávala o využití efektu asymetrické dominance 

v marketingu.  

Empirická část byla tvořena replikací experimentu. Experiment, který byl pro 

replikaci vybrán, zkoumá obecnou platnost efektu asymetrické dominance. Právě jeho 

obecnost byla i důvodem pro jeho výběr. 

Cílem práce bylo tedy replikovat experiment. Zároveň ale byly pro účely 

bakalářské práce vysloveny i navazující hypotézy, které dále rozvíjely výsledky 

původního experimentu. 

Přestože byli respondenti v původním experimentu rozděleni do několika 

výzkumných skupin, všechna data byla pro vyhodnocení zpracována dohromady. 

Experiment tak ověřoval platnost efektu asymetrické dominance napříč všemi skupinami.  

Tento závěr se ovšem v prováděném výzkumu nepodařilo potvrdit. V některých 

skupinách se podařilo efekt ověřit jako signifikantní, v jiných nikoliv. Obecný efekt se 

tak replikovat nezdařilo. 

Největší rozdíl se ukázal skupině ve výběru pro sebe a ve výběru pro většinu lidí. 

Zatímco ve skupině výběru pro sebe se efekt spíše nepotvrdil, ve skupině, kde respondenti 

vybírali podle toho, co by si dle jejich názoru vybrali ostatní lidé, byl efekt robustnější.  

Můžeme se domnívat, že utlumujícím faktorem u výběru pro sebe byly osobní 

preference. Pro ověření tohoto tvrzení by bylo zapotřební dalšího výzkumu.  

Většina současných výzkumů, které se týkají efektu asymetrické dominance, se 

soustředí na speciální modifikaci či zkoumá další proměnné. Vzhledem k nedostatečně 

jednotným výsledkům v tomto poměrně obecném experimentu je dle mého názoru třeba 

dalšího výzkumu nejen v navazujících oblastech, ale i ve zkoumání obecné platnosti 

efektu asymetrické dominance.  
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Summary 

This bachelor thesis describes the decoy effect and its use in marketing. The main 

objective of this work was to summarize the recent research of the decoy effect and to 

use this knowledge to summarize its possible marketing use. 

The theoretical part was divided into three chapters. In the first chapter, the decoy 

effect and its modifications, were described in general. The second chapter dealt with the 

asymmetrically dominated effect. Special attention was paid to the limits of the effect. 

The knowledge of the limits is essential for the practical use of the effect. The third 

chapter describes using the asymmetrically dominated effect in marketing.  

The empirical part was formed by replication of an experiment. The experiment 

chosen for replication examines the general validity of the asymmetrically dominated 

effect. It was chosen for its generality. 

The objective of the work was to replicate the experiment. For the purpose of the 

bachelor thesis, three hypotheses were formed. The hypotheses further elaborated the 

results of the original experiment. 

Although the respondents were divided into several research groups in the original 

experiment all data were processed together for evaluation. Thus, the experiment verified 

the validity of the asymmetrically dominated effect across all groups. 

However, this conclusion was not verified in this research. In some groups the 

effect was proved to be significant, in others it was not. The replication of the general 

effect failed. 

The biggest difference was between the „you choose“ group (the respondents 

chose for themselves) and the „most choose“ group (the respondents made choises based 

on their opinion of what would most of the people choose). While in the „you choose“ 

group the effect was not significant, in the „most choose“ group the effect was more 

robust. 

It can be assumed that personal preferences were the mitigating factor in „you 

choose“ group. Further research would be needed to verify this statement. 

Number of the current researches focuses on the asymmetrically dominated effect 

under special modification or with a new variable. In perspective of results in this rather 

general experiment, in my opinion, further research is needed. Not only in the follow-up 

areas but also in examining the general validity of the asymmetrically dominated effect. 
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