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Anotace 

Cílem této práce je přinést nové poznatky v rámci oboru behaviorální ekonomie a 

prozkoumat působení vybraných behaviorálních konceptů na fundraisingové kampaně 

vedené skrz e-mail. Práce se z počátku zabývá teoretickým ukotvením behaviorální 

ekonomie, jejímu zasazení do historického kontextu a definicí vybraných konceptů, se 

kterými obor pracuje. Dále je přiblížen obor fundraisingu a jeho využití v neziskových 

organizacích. Ve druhé části se práce věnuje případové studii, která se zabývala aplikací 

vybraných behaviorálně ekonomických konceptů na e-mailingovou kampaň vedenou 

neziskovou organizací Greenpeace Česká republika. Praktická část představuje popis 

tohoto experimentu a analýzu výsledků, které odhalily, že behaviorální intervence se za 

určitých podmínek mohou chovat i kontraproduktivně. 
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The aim of this work is to bring new knowledge in the field of behavioral economics and 

to explore the influence of selected behavioral concepts on fundraising campaigns 

conducted through e-mail. The thesis first introduces the key aspects of behavioral 
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concepts. Then the thesis describes fundraising and its use in nonprofit organizations. The 

second part of the thesis introduces the case study, which dealt with the application of 
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Úvod 

Každý den činíme ve svém životě řadu rozhodnutí. Nakolik nad nimi máme 

opravdovou kontrolu? Behaviorální ekonomie tuto otázku zkoumá a přichází s teoriemi, 

které nám pomáhají rozhodovací proces lépe pochopit. Ačkoliv si lidé o sobě myslí, že 

jsou racionálně uvažující bytosti a jejich chování je v souladu s jejich zájmy, ne vždy tomu 

tak je. Pravděpodobně každý z nás už v životě učinil ekonomické rozhodnutí, které nebylo 

zcela ideální. Možná jsme podlehli nápisu „posledních pár kusů!“ nebo nás přesvědčila 

doprava zdarma i přesto, že pokud bychom nejednali tak rychle, našli bychom nejspíš lepší 

alternativu. A co kdyby někdo chtěl koupit váš oblíbený hrneček nebo tričko, prodali byste 

ho za původní cenu, za kterou jste ho koupili? Ekonomicky by to bylo výhodné rozhodnutí, 

pravděpodobně byste ho však neučinili. Behaviorální ekonomie tyto a další koncepty 

popisuje a nabízí tak přehled různých vlivů, které působí nejen na naše ekonomické 

rozhodování. 

Behaviorální ekonomie však neslouží jen jako nástroj pro marketingové odborníky. 

Tento obor dokáže odpovědět i na otázky, jak zvýšit počet darovaných orgánů, či jak 

zefektivnit vybírání finančních prostředků pro neziskové organizace. A právě spojením 

behaviorální ekonomie a fundraisingu v neziskovém sektoru se práce zabývá. 

Práce se v teoretické části zaměřuje na popis behaviorální ekonomie jako vědní 

disciplíny, zasazuje ji do historického kontextu a popisuje, jakým způsobem se měnila až 

do současnosti. Následně představuje její metodologii a předkládá vybrané koncepty, se 

kterými behaviorální ekonomie pracuje. Práce se poté přesouvá k definici fundraisingu a 

objasňuje, jakým způsobem se během času měnil a jak je v současnosti používán. 

Konkrétně se práce věnuje fundraisingu v neziskových organizacích a představuje 

nejčastěji používané metody. Dále se práce věnuje problematice e-mailingu a v závěru 

teoretické části představuje organizaci Greenpeace Česká republika. 

Cílem praktické části je objasnění vlivu behaviorální ekonomie na efektivitu 

fundraisingových e-mailů rozesílaných organizací Greenpeace Česká republika. Studie 

tohoto typu je první provedenou na našem území a objasňuje, jakým způsobem mohou 

behaviorálně ekonomické koncepty působit na chování příjemců fundraisingových e-

mailových kampaní. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Behaviorální ekonomie 

Behaviorální ekonomie je obor kombinující poznatky ekonomie, psychologie, 

sociologie a dalších převážně společenských věd. Předpokládá, že lidé nejednají vždy 

racionálně a rozhodnutí, která činí, mohou být pro ně nevýhodná. Zatímco standartní 

ekonomie pracuje s modely, které předpokládají, že lidé svá rozhodnutí dělají za 

předpokladu racionality, behaviorální ekonomie zkoumá lidské rozhodování v rámci 

omezené racionality. (Baddeley 2017, str. 1) Ta předpokládá, že naše rozhodování je 

omezeno mírou informací, kterou disponujeme, kognitivními omezeními naší mysli, dále 

časem, které na rozhodnutí máme, a vlivem našeho okolí. (Simon 1957) V praxi to 

znamená, že naše rozhodování je ovlivněno celou řadou různých vlivů a nemusí být vždy 

optimální. Tento koncept je pak aplikován na jedince a situace, ve kterých se ocitají, ale i 

obecněji, pro vysvětlení chování společnosti na finančních trzích. (Baddeley 2017, str. 2) 

Přesné definice z různých zdrojů se ve své podstatě shodují, Mullainathal a Thaler (2000) 

nabízí definici oboru takto: 

„Behaviorální ekonomie je kombinace psychologie a ekonomie, která zkoumá, co 

se děje na trzích, na nichž někteří z činitelů (subjektů) vykazují známky lidských omezení.“ 

Vlivy, které behaviorální ekonomie zkoumá, na nás působí v malých i velkých 

rozhodnutích. Když lidé například sledují basketbalovou hru, kde jeden hráč dá několik 

košů za sebou, mohou se domnívat, že tento hráč má tzv. „hot hand“  a má tak vyšší šanci 

opět skórovat. Realita je ale taková, že jeho šance na vhození dalšího koše zůstávají stejné 

jako předtím. (Gilovich et al. 1985) Takový předpoklad na naše životy působí minimálně. 

Naše chování je však ovlivněno i při mnohem důležitějších rozhodnutích. V roce 2016 se 

Británie rozhodovala, zdali opustí Evropskou Unii. Podle modelů standartní ekonomie by 

lidé kalkulovali a důkladně analyzovali, zdali se v EU vyplatí zůstat. To se ovšem nedělo. 

Voliči se rozhodovali především na základě svých pocitů, emocí a volili intuitivně. (Thaler 

2016) Podobné iracionální rozhodnutí se týkají i investic mnoha lidí. Thaler a Sunstein 

(2010, str. 137-138) uvádějí příklad, kdy se lidé chtějí urputně vyhnout ztrátě. Proto i když 

se akcie za poslední desetiletí jeví jako výhodnější investice než dluhopisy, mnoho lidí je 

do svého investičního portfolia nezařadí. Hodnota akcií je totiž velmi kolísavá, a ačkoliv 

by lidé mohli dlouhodobém měřítku vydělat více, raději se vyhnou krátkodobým ztrátám a 
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akcie do svého portfolia zařadí jen okrajově. 

Ačkoliv behaviorální ekonomie tvrdí, že taková rozhodnutí jsou iracionální a 

odporují standartním ekonomickým modelům, důležitá je skutečnost, že obor se je nesnaží 

zcela popřít a nahradit. Slouží jako jejich doplnění. Thaler (2015, str. 5) popisuje, že 

behaviorální ekonomie „není jiná disciplína: je to stále ekonomie, ale je to ekonomie 

prováděná se silnými dávkami psychologie a dalších sociálních věd.“ Ho et al. (2006, str. 

308) přímo zmiňují, že „je důležité zdůraznit, že behaviorální ekonomie svým přístupem 

rozšiřuje modely racionální volby, nenabádá k naprostému opuštění modelů standartní 

ekonomie.“ 

 

1.1.1 Neoklasická ekonomie 

Pro teoretické ukotvení oboru behaviorální ekonomie a jejího zasazení do 

historického kontextu je třeba vymezit i pojem neoklasická ekonomie. Ta pracuje se 

standartním modelem racionality, který je jak deskriptivní tak normativní. To v principu 

znamená, že by měl přesně popisovat, jak se lidé reálně chovají (deskriptivní) a zároveň 

jak by se měli chovat v určitých situacích, aby dosáhli maximálního užitku ze svých 

rozhodnutí (normativní). (Wilkinson a Klaes, 2018, str. 6) Racionalita je při rozhodování 

popisována jako hybatel při výběru té volby, ze které má subjekt největší užitek za 

minimálních nákladů a je učiněna dle jeho preferencí. Tato myšlenka se stala základem 

ekonomických modelů a během historie byla zastávána různými argumenty. Kupříkladu 

Ludwig von Mises (1949) tvrdí, že jakmile provedeme určitou akci, musíme přece tuto 

akci preferovat a tím pádem je naše rozhodnutí ji provést racionální.  

Pro označení jedince, který se chová takto racionálně a svá rozhodnutí pečlivě 

kalkuluje, používají ekonomové pojem homo economicus. Každé rozhodnutí, které homo 

economicus provede, by mu tak mělo pomoci dosáhnout maximálního užitku. (Thaler 

2016, str. 4-5) 

Někteří ekonomové zastávají názor, že na racionalitu by se nemělo pohlížet jako na 

hybatele při individuálních rozhodnutích, ale spíše na úrovni společnosti a systémových 

výsledků. Přiznávají, že jedinci se od racionálních rozhodnutí mohou odchýlit, ale 

například výkonné trhy dosahující tržního clearingu (vyrovnání poptávky a nabídky, pozn. 

autora) jsou důkazem, že jako celek se lidé chovají racionálně. (Wilkinson a Klaes, 2018, 
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str. 9) 

 

1.1.2 Historie oboru 

Ačkoliv obor behaviorální ekonomie, jak ho známe nyní, je starý teprve pár desítek 

let, jeho myšlenky sahají do hlubší historie. V době kdy ekonomie již byla obecně 

přijímána jako samostatný obor, nebyla psychologie dosud vědní disciplínou. (Camerer et 

al. 2004a, str. 5) V 18. století se však její vliv na ekonomii začal projevovat. Ve svém opus 

magnum Bohatství národů (1776), kde Adam Smith definoval svou slavnou myšlenku 

neviditelné ruky trhu, autor definuje člověka jako racionálního a jednajícího především pro 

naplnění svých zájmů. „Že se můžeme naobědvat, to není z dobré vůle řezníka, sládka 

nebo pekaře, nýbrž proto, že dbají svých vlastních zájmů. Nedovoláváme se jejich lidskosti, 

nýbrž jejich sobectví, a nikdy jim nevykládáme o svých potřebách, nýbrž o výhodách, které 

z toho budou mít.“ (tamtéž) Smith ale ještě před Bohatstvím národů sepsal méně známé 

dílo Teorie mravních citů (1759), které pojednává o lidské morálce, empatii vůči druhým a 

vlivu emocí na naše rozhodování. Odporuje tak myšlence egoismu a jednání pouze pro 

vlastní užitek. Ashraf et al. (2005) se domnívají, že v tomto díle Smith položil základy 

behaviorální ekonomii včetně nyní známých fenoménů, jako je averze ke ztrátě
1
, který 

předpokládá, že ztráta kupříkladu 2000 dolarů, nám způsobí dvakrát větší emocionální 

bolest, než radost z nalezení stejné sumy peněz. Ashraf odkazuje na pasáže (2005, str. 132-

133), kdy Smith hovoří o krádeži jako o větším zločinu než porušení smlouvy. Ztráta 

majetku, který již vlastníme, nás totiž zasáhne více, než ztráta majetku, který jsme díky 

dané smlouvě teprve očekávali. (Smith 1759, str. 121) V další části pak Smith přímo říká, 

že „trpíme více, když se dostaneme z lepší do horší situace, než pociťujeme radost, když se 

dostaneme z horší do lepší situace.“ (Smith 1759, str. 176-177) Vliv psychologie 

zdůrazňoval i Jeremy Bentham autor konceptu užitku, která tvoří základ pro neoklasickou 

ekonomii. (Camerer et al. 2004a, str. 5) Moderní ekonomie ale nadále chápala užitek jako 

určitou bezrozměrnou hodnotu, která mohla být maximalizována racionální volbou. 

Ve 20. století se ekonomové snažili prosadit jejich vědu jako exaktní, přiblížit ji 

přírodním vědám a vybudovat ji patřičnou relevanci. Psychologie byla v té době teprve ve 

svých počátcích, neměla nástroje pro přesné výpočty a nebyla tak řazena mezi 

                                                        
1 Pojem je detailně popsán v kapitole 1.2 
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nejdůležitější obory. Ekonomie ji proto vyloučila ze svých modelů a teorií a tíhla směrem 

k matematické přesnosti a analýze. S rozvojem technologie v tomto směru zůstala po celou 

první polovinu 20. století. (Camerer et al. 2004a, str. 6) 

Behaviorální ekonomie se jako samostatný obor začala rodit ve druhé polovině 20. 

století. Na začátku stály osobnosti jako Tibor Sicitovsky nebo Herbert Simon, kteří se 

zabývali vlivem psychologie na racionalitu a rozhodování. (tamtéž, str. 6) Konkrétně 

Simon přišel s pojmem omezená racionalita a předložil teorii, že místo dlouhého hledání 

optimálního řešení, se lidé spokojí s prvním dostatečně uspokojivým řešením. (Simon 

1957) 

 

1.1.3 Zrod behaviorální ekonomie 

Prvním opravdovým zlomem a položením základů behaviorální ekonomii, jak ji 

známe nyní, byly výzkumy Amose Tverskyho a Daniela Kahnemana (1974), které 

zkoumaly vliv heuristik a kognitivních zkreslení na lidský úsudek. Definovali například 

vliv kotvení, kdy se lidé při rozhodování zaměří pouze na jednu informaci a dle té je 

následné rozhodnutí upraveno. Kotvení ilustrovali experimentem, kdy účastníci byli 

požádáni o spočítání příkladu 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 a druhá skupina pak měla za 

úkol vypočítat příklad v opačném pořadí, tedy 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8. Obě skupiny 

měli na výpočet pět sekund. Na první pohled je jasné, že příklad je příliš složitý a účastníci 

experimentu museli výsledek odhadnout. Obě skupiny se kotvili na počáteční číslo a ta 

první, která počítala příklad začínající číslem 8, odhadovala mnohem vyšší výsledek než 

druhá skupina, jejíž příklad začínal číslem 1. (tamtéž) 

Dalším zásadním momentem bylo zveřejnění prospektové teorie, která byla 

publikována v prestižním v akademickém časopise věnující se ekonomii Econometrica. 

(Wilkinson a Klaes, 2018, str. 16) Kahneman, který za ni později dostal Nobelovu cenu, a 

Tversky odhalili další odchylky od racionální volby a dokázali, že lidé vnímají zisky a 

ztráty rozdílně a ztrátám přisuzují vyšší emocionální hodnotu. Práce navazovala na teorii 

očekávaného užitku, jejíž autorem byl švýcarský fyzik a matematik Daniel Bernoulli. Ten 

zjistil, že lidé se v určitých situacích nerozhodují pouze na základě výpočtu šancí, jak 

stanovuje teorie očekávané hodnoty. Pokud bych tedy měl šanci získat jistých 80 dolarů, 

nebo mít 80% šanci na výhru 100 dolarů a 20% šanci na výhru 10 dolarů, velmi 
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pravděpodobně bych volil jistých 80 dolarů. Při součtu šancí (0.8 * 100 + 0.2 * 10 = 82 

dolarů) přitom vychází lépe druhá možnost. Bernouilli tak zjistil, že lidé jsou v podobných 

situacích averzní k riziku a raději volí jistou možnost. (Kahneman, 2012, str. 273) 

Prospektová teorie definovaná Kahnemanem a Tverskym (1979) ale došla k jiným závěrů. 

Zjistila, že při velké pravděpodobnosti úspěchu jsou lidé averzní ke ztrátě a riziku, to 

odpovídá i závěrům Bernouilliho, ale při malé šanci na úspěch naopak riziko vyhledávají. 

Představme si následující situaci: 

Otázka 1: Získat jistě 900 dolarů, nebo mít 90% šanci na získání 1000 dolarů 

Otázka 2: Ztratit jistě 900 dolarů, nebo mít 90% šanci na ztracení 1000 dolarů 

Kahneman a Tversky zjistili, že v první otázce se lidé chtějí vyhnout ztrátě a tak 

volí první možnost. Zajímavé ovšem je, že ve druhé otázce lidé raději přijali velké riziko 

ztráty 1000 dolarů, než přijmout jistou ztrátu 900. (Kahneman, 2012, str. 279-280) 

V dalším experimentu nastínili Kahneman s Tverskym identické situace: 

Otázka 1: Dostali jste 1000 dolarů. Máte 50% šanci získat navíc 1000 dolarů nebo 

získat jistě navíc 500 dolarů 

Otázka 2: Dostali jste 2000 dolarů. Máte 50% šanci ztratit 1000 dolarů nebo ztratit 

jistě 500 dolarů 

V obou případech mají lidé na výběr dvě stejné možnosti. Buď odejdou s 1500 

dolary (při jisté možnosti), nebo budou riskovat a odejdou s 1000 nebo 2000 dolary (při 

hazardu). Podle Bernouilliho teorie by tak lidé v obou případech měli volit podle stejných 

preferencí. To se ovšem nestalo. V první otázce většina respondentů volila jistou možnost 

získání 500 dolarů. Ve druhé ale většina raději volí hazard s 50% šancí ztráty 1000 dolarů. 

Příklad tak jasně ukazuje důležitost referenčního (startovacího, pozn. autora) bodu. Pokud 

dostanu 1000 dolarů a jistě získám 500 dolarů, mám 1500 dolarů a hledím tak na výsledek 

jako na zisk. Pokud mám na začátku 2000 dolarů a jistě bych mohl přijít o 500 dolarů, i 

přesto, že stále odejdu s 1500 dolary více, než jsem měl předtím, hledím na výsledek jako 

na ztrátu. (Kahneman, 2012, str. 281) 

V 80. letech na pole behaviorální ekonomie vstupuje další její významná osobnost. 

Je jí Richard Thaler, který ve své studii Toward a positive theory of consumer choice 

(1980) představil koncept mentálního účetnictví. Tato teorie předpokládá, že lidé hodnotě 

peněz či majetku nepřisuzují absolutní ale relativní hodnotu. To v praxi může znamenat, že 
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lidé kladou stejné sumě peněz různou důležitost podle zdroje, jak k této sumě přišli. Pokud 

by si daná osoba vydělala 100 dolarů těžkou prací a následně našla 100 dolarů na zemi na 

ulici, bude s těmito stodolarovými bankovkami zacházet různě i přesto, že fakticky mají 

stejnou hodnotu. (Wilkinson a Klaes, 2018, str. 16) Stejně tak člověk, který v kasinu bude 

mít štěstí a něco si vydělá, si může tento zisk strčit do jiné kapsy – s těmito penězi pak 

bude zacházet více riskantně než s těmi, s kterými do kasina přišel. Tento koncept může 

mít ale mnohem dalekosáhlejší dopady. Wilkinson a Klaes (str. 224) tvrdí, že mentální 

účetnictví a jeho vztah k risk-aversion hrálo důležitou roli ve finanční krizi v roce 2007 a 

2008. Ceny nemovitostí se během let 2000 až 2006 více než zdvojnásobily. To pro spoustu 

lidí znamenalo jednoduše vydělané peníze. Na tyto zisky bylo nahlíženo podobně jako na 

nalezenou stodolarovou bankovku na ulici. A tak s těmito obnosy lidé nakládali méně 

obezřetně a dále je utráceli, často opět formou investice do nemovitostí. Jejich ceny kvůli 

tomu nadále rostly, ale jak již nyní víme, tato bublina následně splaskla. Spoustu lidí se tak 

nakonec ocitlo v situaci, kdy na hypotéce dlužili více peněz, než byla reálná cena jejich 

nemovitosti. 

Mezi další významné momenty patří rok 1986, kdy proběla konference na půdě 

University of Chicago, kde řada vědců prezentovala závěry svých studií věnujících se 

behaviorální ekonomii. V roce 1997 bylo behaviorální ekonomii věnováno speciální 

vydání Quarterly Journal of Economics  (Camerer, 2004b) 

 

1.1.4 Současnost a předpokládaný vývoj 

Po začátku nového tisíciletí došlo k další popularizaci oboru. Prvním milníkem byla 

zmíněná Nobelova cena za ekonomii, kterou obdržel Daniel Kahneman za aplikování 

kognitivních metod psychologie v ekonomii. Široká veřejnost se k oboru dostala díky 

bestsellerům, mezi které kupříkladu patří Jak drahé je zdarma od Dana Arielyho, který 

popsal problematiku iracionálních rozhodnutí v ekonomických i životních rozhodnutí. Lidé 

začali pociťovat, že behaviorální ekonomie není jen abstraktní obor, který je čistě 

akademický, ale že jeho podstatu skrze podobné knihy mohou pochopit a dokážou díky 

nim lépe formovat svá rozhodnutí. Mezi další vlivné publikace se řadí Nudge (Šťouch): Jak 

postrčit lidi k lepšímu rozhodování o zdraví, majetku a štěstí od autorů Richard Thaler a 

Cass Sunstein. První jmenovaný obdržel Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2017. Jejich 
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dílo se projevilo v aplikování poznatků behaviorální ekonomie ve státní správě řady zemí, 

kupříkladu USA, Velké Británie, Austrálie, Mexika a dalších. Své místo si obor vydobyl i 

v marketingových odděleních nejen velkých firem ale i neziskových a dalších organizací, 

které aplikují behaviorální intervence do svých komunikačních strategií. 

Z behaviorální ekonomie se tak za poslední roky stalo velké téma. Jaké bude její 

další směřování? Vzhledem k tomu, že velkoplošné zavádění behaviorálních intervencí je 

stále velmi mladou disciplínou, bude nutné časem ověřit jejich faktickou účinnost. 

Baddeley (2018) odhaduje, že obor se začne více soustředit na makroekonomii a popisu 

dopadu psychologických faktorů na chování jednotlivých ekonomik na regionální a vyšší 

úrovni.  Wilkinson a Klaes (2018, str. 508) se domnívají, že do behaviorální ekonomie 

bude stále více vstupovat neurověda, experimenty tak budou více zaměřeny na skenování 

mozku a zkoumání jeho funkcí při rozhodování. 

 

1.2 Behaviorálně ekonomické koncepty 

Heuristiky, označované také jako mentální zkratky, pomáhají lidem usnadnit 

rozhodovací proces, především u komplexnějších problémů. Taková rozhodnutí jsou pak 

často založena na intuici, odhadu, přibližných pravidlech a předchozích zkušenostech 

v podobných situacích. Heuristiky tak fungují jako zkratky, které nám pomáhají 

v pohotové reakci v různých situacích, kdy nemáme přesné či úplné informace o daném 

problému. V řadě případů nám tímto způsobem mohou heuristiky pomoci, ale často je 

tomu i naopak, kdy dochází k systematickým chybám a kognitivním zkreslením. (Gilovich 

et al. 2013, str. 2-3) 

Kahneman (2012) popisuje dva režimy, ve kterých probíhá lidské myšlení. Ty jsou 

identifikovány jako Systém 1 a Systém 2. Tato teorie duálních režimů je s heuristikami 

úzce provázána. Princip je takový, že Systém 1 je zodpovědný za rychlé, intuitivní a 

automatické procesy. Naproti tomu Systém 2 obvykle běží v jakémsi „úsporném módu“ a 

zapínáme ho při složitějších problémech, které vyžadují analytické a kritické myšlení. 

Tento princip spojuje Kahneman s heuristikami. „Jste schopni spočítat počet velkých 

písmen na této stránce, porovnat výšku oken vašeho domu s okny domu naproti, nebo 

zhodnotit šance politika, kterého volíte, od výborných po příšerné. Systém 2 dostává či 

generuje otázky: v každém případě někam nasměruje pozornost a prohledává paměť pro 

https://www.bbvaopenmind.com/en/articles/behavioral-economics-past-present-and-future/
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nalezení odpovědi. Systém 1 funguje jinak. Neustále monitoruje, co se děje uvnitř mysli a 

v okolí, a posuzuje různé aspekty situace bez specifického záměru a dělá tak s malou či 

žádnou snahou. Tyto základní posouzení hrají důležitou roli v intuitivním rozhodování, 

protože mohou hrát rozhodující faktor i při řešení složitých problémů.“ (Kahneman, 2012, 

str. 89) Ve zkratce tak Kahneman tvrdí, že Systém 1 hraje při rozhodnutích často mnohem 

silnější roli a Systému 2 se tak nedostává tolik prostoru. 

Jednotlivých heuristik a z nich plynoucích kognitivních zkreslení je obrovské 

množství. Práce tak předkládá výčet behaviorálně ekonomických konceptů, které se 

následně objevují v praktické části. 

 

1.2.1 Loss aversion 

Podstatou loss aversion, neboli averze ke ztrátě, je myšlenka, že „ztráty pociťujeme 

silněji než zisky.“ (Kahneman a Tversky, 1979) Psychologická bolest spojená se ztrátou je 

přibližně dvakrát větší než radost ze zisku stejné sumy. V praxi má tak získání 100 dolarů 

stejnou emocionální váhu jako ztráta 50 dolarů. Z toho důvodu se lidé chtějí ztrátám 

vyhnout a jsou pro to ochotnější i více riskovat. (tamtéž) Různé další studie, kdy lidé měli 

šanci 50/50 na zisk či ztrátu peněz, prokázaly, že lidé byli ochotnější riskovat při možném 

zisku. (Fox et al. 2008) 

Cialdini (2012, str. 219) uvádí příklady různých studií, které koncept averze ke 

ztrátě představují napříč různými sektory. Vysokoškolští studenti projevili silnější 

emocionální reakci, když si měli představit v rámci svých milostných životů či školního 

hodnocení ztráty, než zisky a zlepšení. (Ketelaar, 1995) Další studie (Shelley, 1994) 

odhalila, že manažeři působící v podnikání přisuzovali větší váhu potencionálním ztrátám 

než ziskům. 

S loss aversion jsou spojeny další kognitivní zkreslení – například Endowment 

effect, kvůli kterému přisuzujeme věcem, které vlastníme, vyšší cenu než je jejich reálná 

tržní hodnota. V experimentu byli lidé rozděleni na dvě skupiny. První dostala jako dárek 

hrnky na kávu. Následně účastníkům byla položena otázka, za kolik by hrnek byli ochotni 

prodat. Druhá skupina hrnky neobdržela, pouze měla říci, za kolik by stejné hrnky koupila. 

První skupina, byla ochotná hrnky prodat za více než dvakrát vyšší cenu, než je byla 

ochotná druhá skupina koupit. (Kahneman et al. 1991) 
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V loss aversion hraje důležitou roli referenční bod. Medvec et al. (1995) prokázali, 

že sportovci na Olympijských hrách, kteří získají stříbrnou medaili, pociťují mnohem 

menší míru uspokojení než ti, kteří obdrží bronzovou. Je to z toho důvodu, že sportovec, 

který skončil druhý, si jako referenční bod udával první místo, a stříbrnou medaili tak 

vnímá jako prohru a ztrátu. Kdežto sportovec na třetím místě obdržení žádné medaile 

obvykle neočekával, a získání bronzové tak bere jako silný zisk. Podobný princip se 

projevuje i v životě lidí, kteří ztráty a zisky zhodnocují na základě minulé či předpokládané 

finanční situace. (Kahneman 2012, str. 281) 

 

1.2.2 Social norm 

Social norm je koncept, dle kterého lidé své činy ovlivňují na základě chování, 

které pozorují u ostatních lidí. Tento vliv může být posílen v situacích, kdy si nejsme jisti, 

jak se zachovat a hledáme tak nápovědu u svého okolí. (Aaronson et al.  2005) Tento efekt 

může vést ke vzniku stádního chování, kdy lidé konají a myslí v souladu s většinovým 

názorem a tento názor nadřazují nad svůj vlastní.  Stádové chování může být posíleno 

různými vlivy, kupříkladu strachem. (Economou et al. 2018) 

Princip social norm můžeme pozorovat ve svém každodenním životě. Cialdini 

(2012, str. 116) uvádí, že smích předtočený ze záznamu, který je pouštěn během 

komediálních seriálů, nás ovlivňuje v posuzování scén jako vtipnějších. Děje se tak i 

přesto, že řada lidí předtočený smích vnímá negativně. Stejně tak barmani vkládají peníze 

do sklenic na spropitné, aby vzbudili dojem, že bankovky tam zanechal nějaký jiný člověk 

a další zákazník tak spíše ve sklenici také něco zanechá. Vliv social proof ale sahá ještě 

mnohem dál, dokáže působit i při míře pociťované bolesti. Craig a Prkachin (1978) 

provedli experiment, ve kterém byl jeho účastník vystaven sérii elektrických šoků. Pokud 

se v jeho okolí nacházel další subjekt, který na elektrické šoky nijak nereagoval, a zdálo se, 

jako by ho vůbec nebolely, vnímaná míra bolesti účastníka se tak snížila. 

V dnešní době je vliv social norm hojně využíván v komerční sféře ve formě 

„nejprodávanějších“ a „nejrychleji rostoucích“ produktů na trhu. (Cialdini 2012, str. 118) 

Svoje místo si social norm našla i v komunikačních strategiích neziskových organizací, 

které využívají behaviorálních intervencí k motivaci k daru. (Allison 2018)  

 

https://psycnet.apa.org/record/1980-00277-001
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1.2.3 Ego 

Koncept Ega říká, že se lidé chovají tak, aby jejich mínění o sobě samém zůstávalo 

pozitivní a konzistentní. (Dolan et al. 2012) Z toho důvodu se lidé často porovnávají 

s ostatními a domnívají se, že jsou ve svých činech nadprůměrní v různých ohledech. 

Kupříkladu 93% z dotázaných amerických studentů hodnotilo svoje řidičské schopnosti 

jako lepší než průměrné. (tamtéž, str. 272) Toto chování může být posíleno ve skupinách 

s jednotným názorem – ve fotbalovém zápase, kde oba dva týmy zapříčinili stejný počet 

faulů, hodnotili fanoušci svůj tým jako méně faulující a protivníka jako více faulujícího. 

(tamtéž, str. 272) 

Tohoto efektu je využíváno i ve fundraisingu. Výzkum ukázal, že muži si dobré 

sebehodnocení chtějí nejen zachovat, ale ukázat ho i opačnému pohlaví. Pokud tedy žena 

v rámci door-to-door fundraisingu žádala o finanční příspěvek, její šance se zvyšovaly, 

pokud byla atraktivní a efekt Ega působící na muže tak byl posílen. (Landry et al. 2006) 

V tomto směru hraje roli i efekt Messenger, který říká, že jsme ovlivněni tím, kdo nám 

danou zprávu sděluje
2
. 

Polačková se ve své publikaci nezabývá přímo vztahem fundraisingu a behaviorální 

ekonomie, její efekty ale nepřímo zmiňuje, když hovoří o specifikacích fundraisingových 

událostí: „Nemůžete ovšem od zúčastněných jen jednoduše vybrat peníze (přesněji řečeno, 

co nejvíc peněz), očekává se, že jim jako protislužbu za jejich velkorysost něco nabídnete. 

Může to být zážitek, zboží nebo zkušenost, ale zejména pocit jedinečnosti a důležitosti, 

pocit vděku za jejich peníze a podporu, které jsou pro plnění cílů vaší organizace 

významné.“ (Polačková 2005, str. 19) Právě pocit jedinečnosti, který Polačková 

identifikuje, odpovídá podstatě konceptu Ega a jeho působení. Výzkumy ale musí 

prokázat, jak přesně v lidech tento pocit při darování vyvolat. 

 

1.3 Modely pro aplikaci behaviorálních intervencí 

Po rozšíření povědomí o behaviorální ekonomii se začala vytvářet poptávka po 

modelech, které by zjednodušily aplikaci jednotlivých konceptů. V roce 2010 byl proto 

představen framework MINDSPACE. (Dolan et al. 2012) Tato mnemotechnická pomůcka 

                                                        
2 Koncept vychází z modelu MINDSPACE, který je popsaný v kapitole 1.3 
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shrnula devět behaviorálních efektů, které ovlivňují lidské chování. Záměrně byly vybrány 

koncepty, jejichž pole užití může být co nejširší. Jejich přehled je v tabulce č. 1 níže. 

 

Messenger jsme silně ovlivněni tím, kdo nám sděluje danou informaci 

Incentives 
naše reakce na různé podněty jsou utvářeny mentálními 

zkratkami, jako výrazné vyhýbání se ztrátám 

Norms jsme výrazně ovlivněni tím, jak se chová a co dělá naše okolí 

Defaults Velmi často zůstáváme u přednastavených možností 

Salience 
věnujeme pozornost především tomu, co je pro nás nové a 

relevantní 

Priming naše činy jsou často ovlivněny podvědomými stimuly 

Affect emoce mohou silně formovat naše jednání 

Commitments 
usilujeme o to, abychom dodržovali naše veřejné závazky a 

opětovali chování, jakého se nám dostává 

Ego jednáme tak, aby naše sebehodnocení bylo vysoké 

Tabulka č. 1: model MINDSPACE 

 

1.4 Metodologie v behaviorální ekonomii 

Pravděpodobně nejrozšířenější metoda zkoumání na poli behaviorální ekonomie je 

experiment. (Kersting a Obs 2016) Jeho principem je ověřit stanovené hypotézy 

sledováním vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. 

Behaviorální ekonomie využívá jak laboratorního experimentu s přísně 

kontrolovanými podmínkami, tak  terénního experimentu, kdy jsou účastníci ve svém 

přirozeném prostředí. Poslední roky jsou ve znamení zapojení neurovědy a metod 

skenování mozku. (tamtéž) 

https://www.exploring-economics.org/en/orientation/behavioral-economics/
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Mezi využívané metody patří randomised controlled trial, neboli RCT. Tato metoda 

spočívá v náhodném rozdělení účastníků výzkumu do dvou či více skupin. Jedna skupina 

je pak vystavena účinkům zkoumaného jevu, naproti tomu druhá nikoliv a je tak 

označována jako kontrolní. Na základě toho, jakým způsobem skupiny reagovaly, je 

ověřeno, zdali působení zkoumaného jevu mělo na účastníky účinek, či nikoliv. (Kendall 

2003) Limity této metody spočívají především ve velikosti vzorku. Logicky čím méně 

účastníků experimentu, tím je i nižší jeho vypovídací hodnota. Ramos a Matos (2016) dále 

zmiňují, že je náročné mít kontrolní skupinu, na kterou stoprocentně nebude působit žádný 

zkoumaný účinek. Narážejí i na problém etiky RCT, kdy v experimentech, kdy se zkoumá 

vliv nějakého účinku např. na studenty, může být kontrolní skupina znevýhodněná, protože 

experimentální skupina díky behaviorální intervenci může dosáhnout lepších výsledků – 

například při tvorbě školního plánu. 

 

1.5 Fundraising 

Fundraising je obor, který v sobě zahrnuje řadu metod a postupů, jak získat 

finanční a další prostředky pro určitý subjekt a jeho činnost. (Boukal et al. 2013, str. 34) 

Typicky jím bývají především neziskové organizace, přibývá ale i fundraisingových 

projektů firem, jednotlivců či politických kandidátů. (Machálek 2014) Se zrodem on-line 

fundraisingu se rozrostl i počet těchto subjektů. V dnešní době tak může o podporu svého 

projektu žádat téměř kdokoliv a kdykoliv.  

S fundraisingem je spojeno především povědomí získávání ryze peněžních 

prostředků, jeho záběr je však širší. Boukal et al. (2012, str. 34) k problematice uvádí 

„Důležitým rysem fundraisingu je jeho systematičnost a šíře zahrnující jak finanční, tak 

nefinanční zdroje. Rozčlenění zdrojů na finanční a nefinanční je velmi důležité. Omezení 

fundraisingového úsilí výhradně na získávání finanční podpory je velká chyba.“ Mezi 

nefinanční zdroje pak Boukal et al. (2013, str. 34-37) řadí: 

Hmotné zdroje – místo peněz poskytnou subjekty věcnou hodnotu, může pak jít 

téměř o cokoliv, vyřazené kancelářské židle, potraviny, knihy atd. 

Práva – organizaci je poskytnut zdarma reklamní prostor na webových stránkách, 

novinách, časopisech a dalších médiích. 
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Informace – organizacím je nabídnut informační servis pro včasné zpracování 

informací. Můžeme sem řadit například mediální monitoring. 

Práce – firmy mohou nabídnout práci svých profesionálů pro danou organizaci 

zdarma. 

Služby – organizacím mohou být zdarma nabízeny  i komplexní služby, ať už jde o 

pomoc s vypracováním komunikační strategie, grafických návrhů, překladů či jakýchkoli 

dalších forem pomoci. 

Jakým způsobem mohou být tyto zdroje získávány, se měnilo postupem času. 

 

1.5.1 Historický vývoj fundraisingu 

Historické kořeny fundraisingu nalezneme v mecenášství a filantropii. Boukal et al. 

(2013, str. 25) poznamenávají „Sdružování zaměřené k veřejně prospěšnému účelu má 

tisíciletou tradici a docházelo k němu ve všech typech společenského uspořádání. 

Sdružování bylo zároveň doprovázeno nutností zajištění zdroji potřebnými k naplnění účelu 

sdružení.“  

Už ve starém Římě byl podporou umělců známý Gaius Cilnius Maecenas, jehož 

jméno se odrazilo i v českém slově mecenáš. Zmínky o fundraisingu pak můžeme 

naleznout i v křesťanské historii, konkrétně v Bibli, v listech sv. Pavla. Zaznamenané jsou i 

sbírkové aktivity mezi chudými křesťany. Během dalších staletí se do financování vědy, 

umění a dalších oborů zapojovaly především vyšší vrstvy včetně panovníků, kupříkladu u 

nás byl svou podporou umění známý Rudolf II. Církev nadále hrála důležitou roli, 

konkrétně šlo o kláštery, které většinu svých příjmů získávaly z darů věřících. Šlo o 

obyčejné lidi, sedláky i bohaté měšťany a šlechtu. Získanými prostředky pak mimo jiné 

kláštery podporovaly umělce, kteří svými díly velebili klášterní prostory. (Boukal et al. 

2013, str. 26-27) Podobně byly financovány i špitály – příbytky a útulky, které původně 

poskytovaly jídlo a střechu nad hlavou poutníkům, později sloužily jako místo odpočinku 

pro nemocné a staré lidi, či pro ty, kteří neměli žádný majetek. Špitály mohly fungovat i 

jako porodnice a sirotčinec, jejich činnost tak byla široká. Mezi zakladatele špitálů patřili 

opět příslušníci vyšší vrstvy, kteří pomocí poskytnutí potřebných financí zajistili i jejich 

fungování. (tamtéž, str. 28) Zde už můžeme vidět jistou paralelu na dnešní neziskové 
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organizace, které díky prostředkům od fundátorů
3
, konají veřejně prospěšnou činnost. 

Během 18. století už začínají vznikat občanské spolky a nadace, mezi významnější 

u nás patřilo např. Družstvo Národního divadla, později Společnost Národního divadla, 

která se starala o obnovu a údržbu Národního divadla. (tamtéž, str. 31) 

První větší fundraisingová kampaň proběhla na začátku 20. století pod vedením 

organizací YMCA. Charles S. Ward a Lyman L. Pierce si najali na pomoc publicistu, 

využívali celebrity a díky korporátním příspěvkům si zaplatili reklamu. Nastavili tak nový 

rámec, podle kterého se fundraising dále odvíjel. (History of Giving, ©2019) 

K současnému slovu fundraising v jeho aktuálním významu se dostáváme v polovině 

minulého století. Boukal (2013, str. 32) popisuje, že se tak stalo „v USA koncem 40. let 

v souvislosti se systematizací „fundraisingových“ aktivit charitativních organizací na 

federální úrovni.“  Šlo o první pokus sjednotit činnost nestátních neziskových organizací 

(dále jako NNO) a hromadně organizovat získávání prostředků. 

Dalším významným milníkem byl rok 1971, kdy byly povoleny srážky ze mzdy pro 

dobročinné účely. (Boukal 2012, str. 33) Díky daňovým úlevám a dalších zákonům – např. 

možnosti legálně vydat až 1 milion amerických dolarů na lobbying, získávaly NNO stále 

silnější roli a stávaly se významným hráčem v ekonomice státu. (Muslic 2017) Jako 

v mnoha dalších oborech byl pro další vývoj NNO důležitý rok 1989, kdy vznikl systém 

pro prohlížení webových stránek World Wide Web. Po jeho masovém rozšíření došlo ke 

zrodu on-line fundraisingu. Ten nadále rostl se vznikem sociálních sítí. Dárcovství 

provedené přes internet je dynamickým odvětvím fundraisingu, poslední reporty ukazují, 

že se růst v roce 2018 lehce zpomalil, můžeme však očekávat, že do budoucna bude on-

line fundraising hrát nadále důležitou roli. (MrBenchmarks ©2019) 

Technik, které si fundraising během historie osvojil, je nespočet. Pro potřeby této 

práce jsem se zaměřil na základní výčet těch, které používají nestátní neziskové organizace 

a detailněji popsal on-line fundraising. 

 

 

                                                        
3 subjekt, který poskytne dané organizaci finance 

https://institute.blackbaud.com/asset/2017-charitable-giving-report/
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1.5.2 Typy fundraisingu 

Fundraising v sobě zahrnuje několik forem, dle kterých se dále upravují strategie 

pro získávání prostředků. Základní dělení je dle zdroje příjmu (Hloušek a Hloušková, 

2011). 

 

Jednotlivci – příspěvky jednotlivců jsou nejčastější formou darování. V roce 2017 

z celkových přibližně 410 miliard dolarů, které šly na charitativní účely, bylo 70% 

v podobě příspěvků od jednotlivých lidí. (Charity Navigator ©2019) 

Nadace, fondy, orgány veřejné správy – další formou jsou nadační příspěvky, 

granty a dotace plynoucí z veřejných rozpočtů. Pro získání takového příspěvku musí daná 

organizace splňovat legislativní a další požadavky. 

Firmy – příspěvek může být finanční, majetkový či jiný, například ve formě 

nabídnutí služeb svých profesionálů bez nároku na odměnu, zapůjčením reklamního 

prostoru apod. Vztahem firem a darováním na dobročinné účely se zabývá cause 

marketing, nyní již zavedený druh marketingu, který pomáhá firmám zvyšovat obchodní 

výkon skrz darování prostředků. (Daw 2006, str. 21-22) 

Samotná nezisková organizace – získávání prostředků pomocí prodeje reklamních 

předmětů, svých služeb apod. 
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Strategie pro získávání prostředků od těchto zdrojů se liší. Vzhledem k objemu 

darovaných peněz se největší řada technik soustředí na získávání darů od jednotlivců. 

Vybrané techniky sdružuje přehled níže. (Decker 2019; Double the Donation ©2019) 

Neziskové organizace se obvykle nezaměřují pouze na jednu techniku, ale volí jich několik 

a vzájemně je propojují. Příkladem je zaslaná obálka s informacemi a složenkou, která 

příjemce motivuje k daru, ten je ale reálně proveden skrz mobil či počítač. (Decker 2019) 

 

Direct mail – tiskovina zaslaná pomocí pošty obsahující informace o činnostech 

organizace, přiložená je složenka pro možnost daru 

On-line fundraising – formy fundraisingu, které jsou vedené skrz on-line prostor. 

Spadá sem e-mailing, aktivity na sociálních médiích, webová stránka, crowdfundingová 

on-line kampaň a další. 

Mobilní fundraising – spadají sem veškeré dary, které jsou provedené skrz 

mobilní telefon, tato technika je tak úzce spojená s on-line fundraisingem, zároveň má však 

vlastní specifika. Stále je například využíváno darů skrz SMS zprávy. Díky propojení 

mobilních telefonů s platební kartou je darování skrz ně jednoduché a rychlé. Vzhledem 

k tomu, že lidé na sociální sítě a weby chodí z velké části z mobilního telefonu, 

fundraiseři
4
 dbají na to, aby weby, darovací formuláře, a další možnosti darování, byly 

upravené pro specifika mobilních telefonů. (Double the Donation ©2019) 

Event fundraising – eventy, neboli události, jsou častou formou získávání 

prostředků. Nejčastěji mají formu charitativního běhu, aukcí, či gala večerů. Některé 

události mohou být silně medializované a jejich dosah je tak obrovský. U nás je kupříkladu 

známý benefiční večer Pomozte dětem, spojený s maskotem kuřete. Událost je každý rok 

vysílaná v přímém přenosu Českou televizí, během večera ročníku 2018 bylo vybráno více 

než 2,5 milionu korun. (Česká televize ©2019) Polačková (2005, str. 19) uvádí, že téměř 

každá událost, ať už je jakéhokoliv typu, se může stát prostředkem pro získání financí. 

„Bez ohledu na to, půjde-li o koncert, fotbalový zápas celebrit, o oslavu stého výročí vaší 

organizace ukončenou velkým ohňostrojem, anebo o cokoli jiného, myslete na jejich 

finanční potenciál.“ Zároveň ale zdůrazňuje, že není možné od účastníků události jen slepě 

očekávat příspěvek, je třeba jim něco nabídnout jako protislužbu ve formě zážitku či pocitu 

                                                        
4 Člověk věnující se získávání prostředků pro danou organizaci 
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jedinečnosti. (tamtéž) 

Peer-to-peer fundrasing – jde o druh fundraisingu, ve kterém si jednotliví lidé 

zakládají své vlastní sbírky, které jsou propojeny s darovací bránou dané neziskové 

organizace. Sbírka může mít čistě on-line podobu, efektivní je využít celebrit či 

influencerů
5
, kteří skrz své sociální sítě či další kanály sbírku promují. Časté je propojení 

s eventy, kdy osoba, která se účastní např. charitativního maratonu, vyzve své přátele a 

rodinu k darování. Příkladem peer-to-peer fundraisingu je „Výzva pro Jiřetín“, kterou 

organizovala česká pobočka organizace Greenpeace. Principem bylo, že účastníci slíbili, že 

provedou určitou výzvu (např. ujetí dané vzdálenosti na kole, měsíc chození bosky apod.), 

pokud se na jejich výzvě vybere požadovaná částka. Tyto prostředky následně šly na 

příspěvek na solární panely pro školu v Novém Jiřetíně. (Greenpeace Česká republika 

2018) 

Výčet těchto technik odpovídá pouze potřebám této práce, jejich reálný počet je 

samozřejmě vyšší a liší se v závislosti na strategii dané organizace. Postupy na získání 

prostředků se časem mění, především s rostoucím počtem nových technologií. 

S příchodem mobilních telefonů přišly darovací SMS, s příchodem internetu on-line 

fundraising, dá se tak očekávat, že fundraising se bude nadále vyvíjet a brzo budeme 

svědky nových trendů. 

1.5.3 On-line fundraising 

Ačkoliv on-line fundraising není v současné době primárním zdrojem příjmů 

neziskových organizací, rok od roku se jeho role zvyšuje. (Darujme 2016) On-line 

fundraising navíc neslouží pouze pro přímé získávání darů skrz digitální kanály, nýbrž i 

pro prezentaci organizace, propagování charitativních událostí a podávání dalších 

relevantních informací. Výhodou, kterou on-line marketing nabízí, jsou relativně nízké 

vstupní náklady a rychlá možnost získání výsledků. Softwary, skrz které on-line 

fundraising probíhá, nabízejí okamžitou zpětnou vazbu a vyhodnocení fundraisingových 

kampaní. Je tak možné testovat a ověřit funkčnost různých kanálů, druhů příspěvků, 

vizuálů, textů a dalších částí kampaní. (tamtéž) 

On-line prostředí nabízí řadu kanálů, kterými se může organizace prezentovat a 

                                                        
5 Osoba vytvářející obsah, který je sdílen skrz určité kanály na internetu, obvykle mívá silnou fanouškovskou 

základnu 

https://www.darujme.cz/clanek/co-je-to-online-fundraising/
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nabízet lidem možnost darování. Základem je mít vlastní webovou stránku, kde je jasně 

viditelný button
6
 s přesměrováním na platební bránu. Důležité je uzpůsobení pro mobilní 

telefony.  

Prostřednictvím mobilních telefonů bylo v roce 2018 generována přibližně polovina 

veškerého internetového provozu (Clement 2019) a tento fakt se promítá i do fundraisingu. 

Webové stránky, které byly uzpůsobeny vůči specifikacím mobilních telefonů, získaly o 

34% vyšší míru darů. (Jarvis ©2019) Boukal uvádí (2013, str. 68), že kvůli lehké navigaci 

na internetu je konkurence vzdálená pouze na „jedno kliknutí myši“. Funkčnost, design a 

další elementy webových stránek tak rozhodují o jejich úspěchu, či neúspěchu.  

Dalším zavedeným nástrojem je rozesílání e-mailů. Jejich prostřednictvím bylo 

v roce 2018 provedeno 13% všech darů v on-line prostoru. Výnosy z e-mailu ale 

meziročně klesly o 8 %. Z 1000 rozeslaných e-mailů získaly neziskové organizace 

v průměru 45 dolarů. (MrBenchmarks ©2019). Ačkoliv výnosy klesaly, zvyšovaly se 

velikosti mailing listů
7
 a míra zasílání e-mailů. Plyne z toho, že lidé nadále chtějí dostávat 

informace o činnostech organizací e-mailem, začíná však být složitější je skrz tento kanál 

motivovat k daru. Nastává tak zde prostor pro nalezení nových technik včetně zapojení 

vědních poznatků z behaviorální ekonomie do fundraisingu, kterým se tato práce zabývá. 

Jakožto řada dalších oborů i fundraising využívá síly sociálních médií. Dříve 

sociální sítě sloužily především pro prezentaci dané organizace a informování o 

probíhajících kampaních. Nyní jsou využívány jako důležitý fundraisingový nástroj. 

V první řadě fungují jako prostředník mezi uživatelem a neziskovou organizací. Příspěvky 

informují o dané problematice a v popisku obsahují odkaz, který již uživatele navede na 

darovací webovou stránku.  V poslední době se však konkrétně Facebook stává 

samostatným fundraisingovým rozhraním. Jeho nativní nástroje umožňují lidem zakládání 

sbírek pro různé charitativní organizace, fungují tak na principu peer-to-peer fundraisingu. 

Nástroj Facebook fundraiser se v roce 2018 stal poprvé masově využívaným a především 

pro neziskové organizace věnující se zdravotnické pomoci, se stal významným zdrojem 

příjmu. (MrBenchmarks ©2019)  Již v roce 2014 se Saxton a Wang (2014) věnovali 

indentifikací determinantů, které ovlivňují fundraising na sociálních médiích. Zjistili, že 

čím více facebookových přátel daného člověka má organizace mezi fanoušky, případně tito 

přátelé organizaci přímo darovali, tím spíše tento člověk pak také přispěje. Toto zjištění 

                                                        
6 Ovládací prvek fungující jako stisknutelné tlačítko, které vyvolá určitou akci 
7 Seznam kontaktů 

https://mrbenchmarks.com/words/hand-over-fist
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odpovídá behaviorálně ekonomickému konceptu social norm, kdy lidé v činech následují 

své okolí.
8
 Zajímavé bylo dále zjištění, které potvrdilo závěry nových dat z roku 2018, že 

určité kategorie neziskových organizací mají větší šanci na sociálních médiích uspět. 

Konkrétně šlo taktéž o neziskové organizace zaměřené na zdravotnickou pomoc, které si 

ve výzkumu vedly nejlépe. Saxton a Wang (2014) tento efekt přisuzují skutečnosti, že 

zdravotnické sbírky často reflektují okamžitou pomoc ve vybrané oblasti a dar tak nejde na 

abstraktnější či vzdálenější pomoc. 

Relativně novým trendem na poli fundraisingu je crowdfunding. Jde o veřejnou 

sbírku zaměřenou na konkrétní projekt probíhající přes crowdfundingové platformy. 

(MobileCause ©2019) Sbírky jsou realizované různými subjekty, může jít o firmy, 

neziskové organizace, spolky, ale i jednotlivce. Typickým znakem crowdfundingu je, že 

nejde o čisté získávání peněz, ale i určitou formu prodeje, zakladatelé projektů většinou za 

peněžní příspěvek nabízejí různé odměny, které se liší dle výše daru. Pokud je tak založen 

crowdfundingový projekt na vytvoření nové deskové hry, za regulérní příspěvek mohou 

donátoři získat standartní verzi deskové hry, za vyšší prémiovou verzi, za výrazně vyšší se 

mohou navíc setkat i s tvůrci hry apod. Určité druhy crowdfundingu fungují i jako 

investice do vznikajících firem, ve kterých si donátoři kupují podílové vlastnictví. 

(Schwienbacher a Larande 2010) 

Naopak sbírky organizované neziskovými organizacemi, které mají formu veřejně 

prospěšného projektu, většinou nedisponují systémem odměn. Výše vybíraných částek se 

extrémně liší. Jednotlivci často žádají o částky kolem jednoho tisíce dolarů, může jít o 

podporu uměleckého projektu, prostředků na nahrání nového alba či pomoc v nouzi. 

Crowdfundingem může být podpořen téměř jakýkoliv projekt. Začínající firmy či již 

fungující společnosti pak žádají o mnohem vyšší příspěvky, často v řádu statisíců dolarů. 

Nejúspěšnější crowdfundingový projekt, počítačová hra Star Citizen, žádala původně  o 

500 000 dolarů  skrz server Kickstarter. Požadovaná částka byla několikanásobně 

překročena, firma pokračovala ve výběru prostředků prostřednictvím své vlastní webové 

stránky, až nakonec překonala hranici 200 milionů dolarů. (Webb 2018) Pro neziskové 

organizace crowdfunding představuje zajímavou příležitost, jak oslovit nové dárce. 

Statistiky ukazují, že pro 62% procent lidí, kteří zaslali prostředky na nějaký projekt skrz 

crowdfunding, je to první zkušenost s finanční podporou či darováním  

                                                        
8 Tento fenomén je detailněji popsán v kapitole  1.2 Behaviorálně ekonomické koncepty 
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peněz. (MobileCause ©2019) 

Crowdfunding probíhá především přes specializované webové stránky. 

Pravděpodobně nejznámější je Kickstarter, prostřednictvím kterého bylo do této chvíle 

vybráno téměř 4,5 miliardy dolarů z více než 167 000 různých projektů. (Kickstarter 

©2019)  Mezi další populární stránky patří Indiegogo či Patreon. Českou obdobou je portál 

HitHit, známý je také Startovač. Portál Penězozdroj pak jako první v ČR nabídnul možnost 

podílového crowdfundingu, později se přidaly další portály – Fundlift a Invester. (Crowder 

2018) 

On-line fundraising tak v sobě zahrnuje řadu příležitostí, které mohou neziskové 

organizace využít pro financování své činnosti. 

 

1.5.4 Využití behaviorální ekonomie ve fundraisingu 

Ačkoliv vztah fundraisingu a behaviorální ekonomie není dopodrobna 

prozkoumaný, řada studií již dokázala, že behaviorální intervence mohou mít silný vliv na 

motivaci k daru. Jako funkční se osvědčil koncept social norm. Smith et al. (2014) zjistili, 

že člověk, který je vystaven informaci, že před ním někdo daroval určitou částku, spíše dar 

provede a darovaná částka se navíc i zvýší. Další studie se mimo jiné zaměřovala na velké 

dárce, tedy donátory, kteří organizaci dávají značnou sumu peněz. Výzkum se odehrával 

na pracovišti, top management dostal dopis, který žádal o dar dané organizaci, navíc však 

obsahoval informaci o tom, jací kolegové v minulosti přispěli více než tisíci dolary. 

Skupina, která tento dopis obdržela, svoje příspěvky také zvýšila. (Carman 2004) 

Jiné studie prokázaly, že ani v darování peněz nejsme čistě analytické bytosti, které 

se rozhodují na základě faktů. Pokud je lidem prezentována identifikovatelná oběť, darují 

spíše, než pokud je prezentována statistická oběť. Výzkumy tak ukazují, že lidé jsou spíše 

motivování k daru pomocí příběhu a emocí než na základě statistických faktů. (Jenni a 

Loewenstein, 1997) 

Prokázán byl i efekt reciprocity, tedy efektu, kdy lidé oplácí chování, jakého se jim 

dostává. Falk (2007) prozkoumával tento efekt při využití techniky direct mailu. Jedné 

skupině byl odeslán dopis bez dárku, druhá skupina spolu s dopisem dostala malý dárek a 

třetí velký dárek. Druhá skupina zaznamenala frekvenci daru o 17% vyšší než první 

skupina, třetí skupina pak o 75%. 
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Důkazy o využívání dalších behaviorálních konceptů můžeme naleznout skrz celý 

neziskový prostor. Časté je kupříkladu využívání celebrit, které se vztahuje k efektu 

Messenger, který říká, že lidé jsou ovlivněni člověkem, který nám danou informaci říká, a 

mají tendenci následovat autority. Další ukázkou je užití framingu, tedy způsobu, jakým 

jsou nám předkládány informace – především skrz vyzdvižení pozitivních či negativních 

aspektů informace. (Kahneman 2012, str. 88) Příkladem je webová stránka organizace 

Charity Water, která předkládá informaci, že „1 z 10 lidí nemá přístup k pitné vodě.“ 

(Charity Water ©2019) Pokud by informace byla rámována jako „9 z 10 lidí má přístup 

k pitné vodě,“ měla by jistě jiný účinek. 

Užití behaviorálně ekonomických konceptů tak v neziskovém sektoru probíhá. 

Jejich efekty musí být nadále monitorovány a testovány, abychom přesněji pochopili jejich 

vliv na fundraising. 

 

1.6 E-mailing 

Jak název napovídá, e-mailing je cílené rozesílání informačních či propagačních 

zpráv prostřednictvím e-mailu. Je jedním z nástrojů on-line marketingu. (Karlíček et al. 

2016, str. 82) Ačkoliv mezi některými marketingovými odborníky panuje názor, že e-

mailová komunikace již není aktuální, kampaně vedené skrz tento kanál stále dosahují 

dobrých výsledků. Karlíček (2016, str. 83) poznamenává, že „efektivita e-mailingových 

kampaní může být skutečně vysoká. Běžně lze dosáhnout open rate
9
 přesahující 30% a 

click-through rate
10

 na úrovni 25%.“ Jako výhodu e-mailingu dále zmiňuje relativně nízké 

vstupní náklady pro používání tohoto nástroje. 

Každý rok je rozesláno přes 100 bilionů e-mailů. Data z USA ukazují, že i naproti 

očekáváním je stále většina teenagerů na e-mailu aktivních, stejně jako další věkové 

kategorie. Data tak ukazují, že e-mailová komunikace je nadále silně relevantní. Je ale 

třeba se podívat i na další statistiky. 53% e-mailů je označeno jako spam a jako nejčastější 

důvod, proč se lidé odhlásí z určitého mailingového listu, lidé uvádějí, že jim od daného 

subjektu přichází příliš e-mailů. (Santora 2019) 

Je tak zjevné, že aby e-mailing byl dobrým nástrojem, musí lidem dodávat 

                                                        
9 Procento příjemců, kteří e-mail otevřou 
10 Procento příjemců, kteří v rámci e-mailu kliknou na určitý odkaz 
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relevantní obsah. K tomu slouží řada technik popsaných v další kapitole. 

 

1.6.1 Techniky 

V první řadě je nutné dbát na čistý mailing list. Rozumí se tím to, že e-maily 

docházejí lidem, pro které je obsah relevantní. Ať už jde o malý mailing list složený ze 

významných zákazníků, nebo obrovské počty kontaktů, kterým jsou zasílány propagační 

kampaně, na míru šitý obsah je klíčem k úspěchu. Karlíček et. al (2016, str. 83) dále 

zmiňuje, že záleží na téměř každém zaslaném e-mailu. Jakmile je totiž obsah nekvalitní, 

příjemce může na základě jednoho špatného e-mailu vyhodnotit danou organizaci jako 

zasílatele nezajímavého obsahu a e-maily od ní začne automaticky přesouvat do spamu. 

(tamtéž) 

Na začátku je nutné příjemce zaujmout, k tomu slouží předmět, což je první 

položka, kterou z e-mailu uvidí. Studie ukazují, že kolem 50% příjemců se rozhoduje, zdali 

e-mail otevřou na základě předmětu. Jako v jiných oblastech marketingu, důležité je 

především testovat, co pro danou organizaci funguje. Obecně se doporučuje personalizace 

a použití slov, či elementů (např. emojis), které předmět odliší od ostatních. (Leczynski 

2019) 

Jak již zmiňovala kapitola zabývající se fundraisingem, značná část konzumace on-

line obsahu probíhá na mobilních telefonech. Data ukazují, že e-maily na tom nejsou jinak. 

Přibližně polovina všech e-mailů je otevřena z mobilního telefonu. E-maily by tak měly 

být uzpůsobené jejich specifikacím a být responzivní. (Campaign Monitor 2019) 

Jakmile je e-mail již otevřen, jeho úspěch logicky záleží na jeho obsahu. Ten je 

opět nutné testovat a zjistit, co pro dané zákazníky v určitém sektoru funguje. Stejně jako 

v řadě dalších kanálů je v poslední době využívání videa, které proklikům může pomoci. 

Obecně se doporučuje i využívání obrázků. E-maily, které je obsahovaly, vykazovaly o 1% 

vyšší click-through rate než ty bez nich. (Campaign Monitor 2019) 

E-maily rozesílané neziskovými organizacemi využívají velmi podobných technik 

jako klasické marketingové kampaně. Klade se důraz na využití emocí a storytellingu a 

opět nutnosti testovat. Dále je doporučováno používat pouze jedno tzv. call to action
11

. 

                                                        
11 V marketingu jde o určitý objekt, který má vyvolat od zákazníka akci. Obvykle je ve formě krátkého textu. 
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Pokud je e-mail posetý různými odkazy, může se stát, že příjemce ve výsledku spíše 

neklikne ani na jeden.  (Ibrisevic 2019) 

 

1.7 Charakteristika organizace Greenpeace Česká republika 

Greenpeace je nestátní nezisková mezinárodní organizace, která působí v téměř 55 

zemích světa a funguje již téměř 50 let. Obecně se zaměřuje na ochranu životního 

prostředí, konkrétní aktivity se pak mírně liší dle lokálního zaměření jednotlivých poboček. 

(Greenpeace ©2019) 

Česká pobočka uvádí jako hlavní vize organizace (tamtéž): 

Prosazení energetické revoluce, díky které je možné čelit globální změně klimatu 

Ochrana světových oceánů, především ve formě snížení rybolovu a tvorbě 

mořských rezervací 

Ochrana světových pralesů a fauny a flóry, které na nich závisí 

Globální odzbrojení a prosazování mírových řešení 

Budoucnost bez toxických látek a podpora bezpečných alternativ k nebezpečným 

chemikáliím 

Trvale udržitelné zemědělství bez geneticky modifikovaných organismů, které 

respektuje přírodu 

. 

Organizace si zakládá na své nezávislosti od firem, vlád a politických stran, proto 

je její veškeré financování zajištěno skrz dary jednotlivců. (Simon 2018) To činí 

fundraising v organizaci nesmírně důležitým a přímo rozhodujícím o jejím přežití. Zdali je 

možné jeho efektivitu zvýšit pomocí behaviorální ekonomie, zkoumá následující část 

práce. 
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2 PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Hypotéza této práce předpokládá, že vliv behaviorální ekonomie na fundraisingový 

e-mailing bude pozitivní a účinnost kampaně tak bude zvýšena. Praktická část tuto 

hypotézu testuje v reálném prostředí. Konkrétně byly formou randomizované kontrolované 

studie otestovány různé verze zasílaných e-mailů, jedna pro kontrolní skupinu, další pak již 

obsahovaly jednotlivé behaviorální intervence. Celkem proběhly tři vlny testování 

v časovém úseku od května do června 2019. 

Tato studie je první svého druhu provedená na území České republiky. Zkoumáním 

vlivu behaviorální ekonomie na e-mailingový fundraising neziskových organizací se k datu 

publikace bakalářské práce žádná jiná studie na našem území dosud nezabývala. 

 

2.1 Příprava a vývoj 

Fundraisingové aktivity vedené skrz e-mail jsou pro organizaci Greenpeace Česká 

republika jedny z hlavních zdrojů příjmu. Zásah do nich pro organizaci znamená, že jejich 

efektivitu a tudíž i příjmy z nich nebudou mít plně pod kontrolou. I přes tyto rizika však 

organizace s experimentem souhlasila.  

Aby byla splněna všechna specifika, které experiment vyžadoval, bylo třeba 

předem zajistit správné načasování celého projektu. V první řadě bylo nutné zajistit co 

největší vzorek testovaných skupin. Bylo proto třeba využít kampaně, kdy organizace 

chtěla e-mail rozeslat veškerým kontaktům ve své databázi. Pro tento účel se nabízely 

celkem dvě příležitosti. Tou první byla kampaň, která shrnovala výsledky projektu 

EKOvýzva a žádala finanční prostředky na přípravu další kampaně. EKOvýzva 2019 byl 

projekt, ve kterém si lidé skrz webovou stránku mohli vybrat měsíční výzvu, kterou 

pomůžou přírodě a sníží svou ekologickou stopu. (Greenpeace Česká republika 2019) Šlo 

například o omezení spotřeby palmového oleje nebo živočišných výrobků, šetrného 

cestování či snížení vodní stopy. Do projektu se nakonec zapojilo přes 5000 lidí. Tento 

úspěch e-mail shrnoval a žádal podporu nově připravované kampaně. Fundraisingové 

oddělení organizace však předem varovalo, že téma e-mailu patří mezi ty slabší a nebyl tak 

očekáván velký zájem ze strany příjemců. Dalo se tak předpokládat, že e-mail otevře a 

bude s ním reálně interagovat pouze zlomek příjemců. Abych zajistil vyšší vypovídající 
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hodnotu experimentu, rozhodl jsem se i pro další test.  

Druhá příležitost se proto naskytla při zasílání fundraisingového e-mailu s tématem 

klimatické změny. Na webovou stránku i předchozí e-mailingové kampaně, které se 

tématem zabývaly, reagovaly příjemci nadprůměrně. Dalo se tak očekávat podobných 

výsledků i u tohoto experimentu. Plánovaný byl navíc i tzv. reminder e-mail – po zaslání e-

mailu se počkalo několik dní a totožný e-mail se vybrané skupině zaslal znovu. U 

reminderu se obvykle ze seznamu příjemců vylučují lidé, kteří si předchozí e-mail již 

otevřeli, či v rámci e-mailu provedli konkrétní akci (klik na link apod.) 

Dále bylo nutné, aby předmět e-mailu byl pro všechny testované skupiny jen jeden, 

aby nedošlo k tříštění na další podskupiny. Organizace obvykle testuje tři až čtyři různé 

verze předmětů, můj experiment pak obsahoval čtyři různé verze e-mailů. Pokud by 

k testování předmětů došlo, původní čtyři skupiny by se rozštěpily na 12 až 16 menších 

skupin. Vypovídající hodnota experimentu i jeho povaha by se tak změnila, bylo proto 

nutné použít pouze jeden předmět. Po diskuzích se členy fundraisingového týmu nakonec 

došlo k souhlasu a tato podmínka byla také splněna. 

 

2.2 Metodologie výzkumu 

Výzkum byl proveden formou experimentu s prvky randomizované kontrolované 

studie. V principu jde o rozeslání původní a upravené verze e-mailu, která již bude 

obsahovat zvolené behaviorální intervence. Mezi příjemce e-mailu patří kontrolní skupina, 

tedy ta, která obdrží původní verzi, a testovací skupiny, které obdrží upravené verze. 

V rámci výzkumu proběhly celkem tři rozesílky, testováno bylo osm, resp. dvanáct 

verzí e-mailů.  První test proběhl 10. 5. 2019 a obsahoval jednu původní verzi e-mailu a tři 

testovací verze e-mailu se zvolenými behaviorálními intervenci. E-mail se obsahově 

zabýval tématem EKOvýzvy. Další test byl spuštěn 3. 6. 2019, pro relevantní srovnání 

výsledků bylo opět použito čtyř různých verzí se stejnými behaviorálními intervencemi, 

lišil se však obsah e-mailu, který se nyní zabýval klimatickou změnou. Ve třetím testu bylo 

použito stejného textu i verzí jako u předchozího, šlo pouze o opětovné zaslání téměř 

totožného e-mailu upravené skupině příjemců. Ta nyní neobsahovala kontakty, které 

provedly požadovanou call to action již v předchozím e-mailu, či se mezitím stali dárci. 
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Dále byli logicky vyloučení lidé, kteří se nově odhlásili z mailing listu. Tento poslední test 

pak proběhl 7. 6. 2019. 

Příjemci e-mailů byly reálné osoby, jejichž e-mailové adresy byly obsažené 

v databázi organizace. Celkem šlo o 111 156 příjemců během prvního testu, 120 352 

v druhém a 117 060 v posledním testu. Nešlo o celou databázi Greenpeace Česká republika 

nýbrž o lidi, na které organizace měla kontakt, ale dosud neprovedli žádný dar. 

Z experimentu tak byli vyloučeni jednorázoví a pravidelní dárci včetně minulých dárců. 

Tím bylo zajištěno, aby testované skupiny příjemců měli co nejpodobnější podmínky. 

Sledovaných metrik bylo několik, konkrétně šlo o počet odeslaných a z nich 

otevřených e-mailů, z těchto čísel je pak stanoven open-rate. Dále počet kliknutí na 

hypertextový odkaz, který vedl na darovací webovou stránku, z nichž byl určen click-

through rate (CTR) a především click to open rate (CTOR), který je primární sledovanou 

metrikou experimentu. Je tomu tak z důvodu, že reální účastníci experimentu byli příjemci, 

kteří e-mail otevřeli. Jednotlivé verze se totiž lišily v obsahu a zkoumaly interakci s ním. A 

právě click to open rate udává procento lidí, kteří e-mail otevřeli a kliknuli na link. Pro 

jeho výpočet byl použitý následující vzorec: 

𝐶𝑇𝑂𝑅 =
počet kliknutí

počet otevřených e − mailů
 

Naproti tomu click-through rate srovnává pouze počet kliknutí vůči počtu všech 

rozeslaných e-mailů. 

Poslední sledovanou metrikou byl počet odhlášení z mailing listu, aby bylo určeno, 

zdali očekávaný pozitivní efekt behaviorálních intervencí nedoprovází negativní dopad na 

velikost databáze. 

Behaviorální intervence probíhaly v rámci e-mailů a nikoliv na webu, na kterém již 

byla platební brána pro uskutečnění daru. Pro úplnost dat však experiment původně počítal 

i se získáním počtu darů a jejich výše v rámci prokliku na web skrz jednotlivé verze e-

mailu. Tato data však byla znepřístupněna serverem Darujme těsně po uskutečnění 

experimentu z důvodu nových pravidel GDPR. 

Metodou sběru dat bylo vědecké pozorování, účastníci experimentu si nebyli 

vědomi toho, že jsou jeho součástí, šlo tak o skryté pozorování. To obecně zaručuje 

přirozenější chování účastníků a relevantnější výsledky. 
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Rozesílání e-mailů a zpracování dat bylo provedeno přes software Engaging 

networks. 

 

2.3 Behaviorální ekonomie v experimentu 

Aplikace poznatků behaviorální ekonomie do různých oblastí může dopomoci 

kýženým výsledkům. Ať už jde o zvýšení procenta populace, které souhlasí s darováním 

svých orgánů, může dodat motivaci ke snížení váhy, skončení s kouřením a nebo zvýšit 

efektivitu fundraisingu. (Thaler a Sunstein 2010) Poslední jmenovanou problematikou se 

experiment zabývá. 

Pro zachování dostatečně velkého počtu příjemců v jednotlivých skupinách, bylo 

nutné netestovat příliš velké množství jednotlivých verzí. Ačkoliv původní skupina cca 

110 000 příjemců je relativně velká, bylo nutné počítat s tím, že se několikanásobně 

zmenší, protože ne všichni příjemci si e-mail otevřou. Dle informací fundraisingového 

oddělení e-maily odesílané na celou databázi dosahují v průměru 5 až 15% open-rate 

v závislosti na tématu e-mailu. S touto informací jsem se rozhodl testovat celkem čtyři 

různé verze – jednu kontrolní a tři testovací. 

Struktura všech testovaných verzí byla podobná, jakou organizace klasicky používá 

ve svých fundraisingových e-mailech. Začátek e-mailu tvořilo personalizované oslovení, 

dále šlo o popis problematiky, žádost o dar v hypertextovém odkazu, popis připravované či 

probíhající kampaně a závěr e-mailu obsahující podpis fundraisera. 

 

2.3.1 Použité behaviorální intervence 

Zvažovaných behaviorálních intervencí bylo několik, zaměřil jsem se především na 

jejich aplikovatelnost do textu fundraisingového e-mailu. Předmětem testování byl obsah 

e-mailu, konkrétně jeho nejviditelnější část, tedy hypertextový odkaz ve formě textu. Tento 

text byl pak upraven či doplněn zvolenou intervencí. Po kliknutí na odkaz byli příjemci 

přesměrování na darovací webovou stránku s platební bránou, kde již mohl být uskutečněn 

reálný dar. 

Všechny testovací verze e-mailu byly porovnávány se základními verzemi, 
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dostupné v přílohách č. 1a, č. 2a a č. 3a, které obdržela kontrolní skupina. 

První zvolenou behaviorální intervencí bylo loss aversion, tedy averze ke ztrátě. 

S vědomím, že lidé přisuzují vyšší psychologickou hodnotu ztrátám než ziskům, jsem 

musel tyto ztráty v e-mailu specifikovat. Tradiční použití loss aversion se vztahuje 

především k financím, v experimentu je pak ztráta logicky vztažena k přírodě. Konkrétně 

v první rozesílce test pracoval se ztrátou života v oceánech, jak je vidět v příloze č. 1b. 

Behaviorální intervence byla doplněna relevantní informací o tom, že každý den plasty 

zabijí přes 270 mořských živočichů. Následně bylo doplněno, že chystaná kampaň, na 

kterou e-mail žádal prostředky, se plasty také bude zabývat. Poté bylo použito loss 

aversion podruhé ve větě „Se zbytečnými obaly chceme v rámci kampaně také zatočit, 

šanci podpořit ji máte nyní, neztraťte ji.“ 

Druhá rozesílka (klasická) a třetí rozesílka (reminder) dostupná v přílohách č. 2b a 

č. 3b se zaměřovala na klimatickou změnu, Loss aversion byla využita obdobným 

způsobem. Z počátku byla uvedena informace, že v příštích desetiletích může vyhynout až 

milion druhů zvířat a rostlin. Následovalo aplikování loss aversion ve větě „Přijdeme o 

přírodu, jakou ji známe?“ Obecně bylo náročné v lidech vzbudit pocit určitého vlastnictví 

života v oceánech a přírody, loss aversion pracuje s osobním vlastnictvím, kdežto příroda 

je něco, co sdílíme my všichni. Není to tak stejná situace, jako s financemi či objekty, které 

jsou majetkem daného člověka. Bylo proto využito emocionálního zabarvení celého e-

mailu i samotné intervence, aby bylo podpořeno rozhodování v rámci emocionálního a 

rychlého Systému 1. 

Dále byl využit princip social norm neboli společenské normy. Cílem bylo příjemce 

přesvědčit, že darovat peníze je normální a dělá to řada lidí.  Měl jsem přístup k počtům 

pravidelných dárců, vydělením celkového počtu měsíčních dárců počtem dní v měsíci, pak 

byla heuristika společenské normy aplikována do věty „Každý den nám pravidelně 

přispívá 302 lidí.“ Tato věta byla obsažená v první, druhé i reminderové rozesílce e-mailů, 

jak je vidět v přílohách č. 1c, č. 2c a č. 3c. Verze se od sebe jen drobně lišily v doplňující 

informaci, která specifikovala, že těchto 302 lidí svými dary organizaci pomáhají chránit 

přírodu. Následovala výzva, ať se příjemci e-mailu stanou dárci rovněž.  Sociální norma by 

mohla být dále posílena členěním skupin na podobné celky. Cialdini (2012, str. 135) 

zmiňuje výsledky výzkumu, který provedli Platow et al. (2005). Ten uvádí, že „nejsilněji 

princip sociálního vlivu účinkuje tehdy, když pozorujeme, chování lidí, kteří jsou stejní 
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jako my.“ Věta by tedy mohla být konkretizována například dle místa bydliště do podoby 

„Každý den nám pravidelně přispívá xxx lidí z Prahy.“ Toto členění by však zmenšilo 

velikost skupin příjemců, navíc by bylo technologicky těžko proveditelné, experiment 

proto zůstal u obecnější podoby. 

Jako poslední behaviorální intervence bylo zvoleno Ego z modelu MINDSPACE. 

Cílem bylo vyvolat v příjemci pocit, že darováním se z něj stane lepší člověk (než ve 

skutečnosti je). Neboli jak název napovídá, účelem bylo posílit jeho ego. Intervence se tak 

snažila cílit přímo na konkrétního jedince, který e-mail čte. V EKOvýzvové verzi e-mailu, 

dostupné v příloze č. 1d, takto s principem Ega pracovala věta: „Staňte se opravdovým 

hrdinou a zařaďte se mezi naše dárce, kterých si neskutečně vážíme. Díky nim můžeme 

nadále chránit domovy zvířat, opatrovat přírodu a dát planetě naději. Na Vás záleží. 

Začnete měnit svět?“ Věta byla opět emočně zabarvená, pro zlepšení účinku by se dala 

ještě konkretizovat do podoby: „Staňte se opravdovým hrdinou, díky Vašemu daru bude 

zachráněno x určitých zvířat,“ toto tvrzení je ale téměř nemožné reálně ověřit a pro 

zachování etických zásad o pravdivosti informace, která jsou obecně určená v rámci 

intervencí v behaviorální ekonomii, nebylo možné takto upravenou větu použít. To platí i 

v organizaci Greenpeace, která si dává za cíl pracovat s reálnými daty a ověřitelnými fakty. 

S pojmem hrdina pracovala i druhá a třetí rozesílka e-mailů dostupná v přílohách č. 2d a č. 

3d, věta obsahující behaviorální intervenci se však drobně lišila: „Zařaďte se mezi 

superhrdiny, kterým není osud naší planety lhostejný! Staňte se naším dárcem a začněte 

v tuto chvíli chránit domovy zvířat a přírodu samotnou. Dáte ji naději?“  

Mezi zvažované behaviorální intervence patřil například Messenger popsaný 

v modelu MINDSPACE. Pokud by výzva k darování byla podpořena určitou autoritou, 

mohla by se zvýšit šance kýžené akce. Do kampaně EKOvýzva byla zapojena mimo jiné 

herečka Iva Pazderková, pro e-mail, který výsledky kampaně shrnoval by tak mohla být 

použita. Bylo by nicméně třeba získat její souhlas a konzultovat s ní výslednou podobu e-

mailu, experiment proto tuto behaviorální intervenci nevyužil. Výše jmenované intervence 

byly pro potřeby experimentu dostačující.  

Ve všech e-mailech pak byla daná intervence vyznačená. Dle řady studií je lidské 

oko přitahováno určitým zvýrazněním. (Chi et al. 2007) Zvlášť v době, kdy denně 

konzumujeme obrovské množství informací, si lidé vybírají z textů jen to důležité. Proto 

všechny hypertextové pole doplněné či upravené větou, která aplikovala danou 
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behaviorální intervenci, byly zvýrazněné horním, spodním a bočními okraji, aby přilákaly 

pozornost a efekt tak byl znásobený. 

 

2.4 Analýza dat 

Zasílané e-maily mají většinou životnost jeden den, výjimečně si příjemci otevřou 

e-mail staršího data, zvlášť když jde o hromadný e-mail. Již několik dní po rozesílce tak 

bylo možné získat přesná data a výsledky analyzovat. 

 

2.4.1 První fundraisingový e-mail 

První e-mail se zabýval tématem EKOvýzvy, oznamoval výsledky této kampaně a 

podával informace o chystané kampani. Podstatou e-mailu bylo zmínit, že bylo dosaženo 

úspěchu (Během dubna se více než 5000 lidí zapojilo do našeho projektu EKOvýzva) a 

možností navázání na něj další kampaní. Pro její spuštění je ale potřeba finanční podpora, o 

kterou e-mail žádal. Základní specifikace e-mailu je možné vidět v tabulce č. 1 níže. 

 

 

Předmět 

 
Jak ulehčit přírodě? Zaměřme se na nadspotřebu! 

 

Celkový počet příjemců 

 

111 156 

 

Datum a čas odeslání 

 
10.5.2019 9:34 

 

Tabulka 2: Základní specifikace prvního rozesílky. Zdroj: Greenpeace Česká republika 

 

Podrobnější výsledky v tabulce č. 2 ukazují úspěšnost jednotlivých verzí. Poměr 

odeslaných a otevřených e-mailů dobře ilustruje zmiňovanou skutečnost, že reálný počet 

účastníků experimentu se znatelně zmenší. Zkoumaná hypotéza byla z velké části 

vyvrácena. Zvýšení efektivity e-mailu ve formě většího počtu kliknutí na link v poměru 

k velikosti skupiny dosáhla pouze verze využívající loss aversion, šlo však o zanedbatelný 

rozdíl.  
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Skupina Projekt Odesláno Otevřeno Open 

rate 

Kliknutí Click 

rate 

(sent) 

Click rate 

(open) 

Odhlášení 

Control EKOvýzva 51267 3558 6.94% 366 0.71% 10.29% 35 

Loss av. EKOvýzva 19975 1268 6.35% 134 0.67% 10.57% 9 

Ego EKOvýzva 19872 1295 6.52% 74 0.37% 5.71% 18 

Social EKOvýzva 20042 1371 6.84% 62 0.31% 4.52% 14 

 

Tabulka 3: Výsledky první rozesílky. Zdroj: Greenpeace Česká republika 

 

CTOR ostatních behaviorálních intervencí je vůči kontrolní skupině nižší. V rámci 

social norm je CTOR dokonce více než dvakrát nižší než u základní verze e-mailu. Verze 

využívající Ego zaznamenává taktéž silný propad CTOR oproti kontrolní skupině. Loss 

aversion je tak jedinou behaviorální intervencí, která měla na efektivitu e-mailu pozitivní 

vliv, byl však velmi slabý. 

Počet odhlášení z mailing listu behaviorální intervence výrazně nezvýšily. 

V poměru velikosti kontrolní skupiny a testovaných skupin došlo k lehkému zvýšení pouze 

u verze využívající ego. Social norm vykazuje podobný počet odhlášení jako kontrolní 

skupina. Jediný výrazný rozdíl je u loss aversion, u této verze došlo pouze k 9 odhlášením 

a jde tak o výrazně nižší číslo než u všech ostatních verzí. Zdali jde o anomálii či nikoliv, 

lze pozorovat v dalších rozesílkách popsaných níže. 

 

2.4.2 Druhý fundraisingový e-mail 

Druhý e-mail komunikoval problematiku klimatické změny a žádal o prostředky na 

podporu kampaně, která se jí zabývá. E-mail celkově hodně pracoval s emocemi, 

zmiňoval, že klimatická změna ohrožuje veškerý život na Zemi a sliboval, že organizace 

vynaloží všechny své síly k účinnému řešení změny klimatu. E-mail obsahoval určitou 

formu behaviorální intervence i mimo hypertextový link a to konkrétně ve větě: „Podle 

vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst teploty  maximálně o 

1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, máme zhruba 12 let.“ 

Vědci zde fungují jako Messenger z modelu MINDSPACE a tvrzení tak má větší sílu. 

Celkový počet příjemců byl přibližně o 9000 vyšší než v předchozím e-mailu, jak lze vidět 
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v tabulce č. 3. 

 

 

Předmět 

 

TEĎ JDE O VŠECHNO! 

 

Celkový počet příjemců 

 

120 352 

 

Datum a čas odeslání 

 

3.6.2019 10:55 

 

Tabulka 4: Základní specifikace druhé rozesílky. Zdroj: Greenpeace Česká republika 

 

Z výsledků e-mailu dostupných v tabulce č. 4 lze vypozorovat, že došlo k nárůstu 

open rate, zapojených příjemců do experimentu je tak v této verzi více. Data ukazují, že e-

mail kopíruje podobné trendy jako ten předchozí, ačkoliv k určitým rozdílům dochází. 

V případě social norm opět došlo v CTOR k poklesu, stejně jako u verze využívající Ego. 

Nyní však rozdíl není tak markantní. Verze s aplikovanou social norm tentokrát dosahuje 

dokonce lepších výsledků než Ego. Jedinou z testovaných verzí s behaviorální intervencí, 

která získala lepší výsledky v CTOR než kontrolní skupina, zůstává loss aversion. Došlo 

k silnějšímu nárůstu než v předchozí rozesílce, CTOR je o 1,13% vyšší. Opět jde ale o 

menší pozitivní vliv, než negativní u zbylých dvou intervencí. Hypotéza tak byla opět 

z větší části vyvrácena. 

 

Skupina Projekt Odesláno Otevřeno Open 

rate 

Kliknutí Click 

rate 

(sent) 

Click rate 

(open) 

Odhlášení 

Control Klima1 46947 5363 11.42% 607 1.29% 11.32% 69 

Social Klima1 23462 2827 12.05% 247 1.05% 8.74% 35 

Ego Klima1 23461 2722 11.60% 228 0.97% 8.38% 32 

Loss av. Klima1 23482 2907 12.38% 362 1.54% 12.45% 34 

 

Tabulka 5: Výsledky druhé rozesílky. Zdroj: Greenpeace Česká republika 

 

Počet odhlášení z mailing listu je u všech skupin téměř totožné. Testované skupiny 

byly přibližně o polovinu menší než kontrolní skupina, po přepočtu tak lze vyvodit, že 
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behaviorální intervence počet odhlášení nijak ovlivnily. Anomálie z předchozí rozesílky, 

kdy verze s loss aversion dosáhla velmi malého počtu odhlášení, se neopakovala. 

 

2.4.3 Třetí fundraisingový e-mail 

Poslední rozesílka měla formu reminderu a téměř totožný text jako předchozí e-

mail obsahující informace o klimatické změně. Obsah se lišil v úvodu, kde bylo uvedeno, 

že organizace dané osobě zaslala na začátku týdne e-mail a zdůrazňovala jeho důležitost. 

Nyní ho proto organizace zasílá znovu. Pak následoval již stejný text jako v předchozím 

klimatickém e-mailu. Mírně se lišil předmět, jak je vidět v tabulce č. 5. 

 

 

 

Předmět 

 

RE: TEĎ JDE O VŠECHNO! 

 

Celkový počet příjemců 

 

117 060 

 

Datum a čas odeslání 

 

7.6.2019 13:12 

 

Tabulka 6: Základní specifikace třetí rozesílky. Zdroj: Greenpeace Česká republika 

 

Z dat dostupných v tabulce č. 6 lze vyčíst, že ve srovnání s kontrolní skupinou si 

opět jako jediná vedla v CTOR lépe verze s aplikovanou loss aversion. Rozdíl je tentokrát 

ale téměř neviditelný, šlo pouze o 0,07%. Jde sice o třetí test, kde e-mail s behaviorální 

intervencí loss aversion dosáhnul vyšší efektivity než kontrolní skupina, opět však šlo o 

nižší pozitivní vliv než negativní u zbylých intervencí. U verze social norm a ego v CTOR 

opět došlo k nárůstu oproti předchozí rozesílce. Kontrolní skupina však nadále vykazovala 

vyšší efektivitu a v rámci těchto dvou behaviorálních intervencí tak k potvrzení opět 

hypotézy nedošlo, pozitivní vliv u loss averison pak byl zanedbatelný a výsledky jsou tak 

v rozporu s očekáváním.  

 

 



 

 

42 

 

Skupina Projekt Odesláno Otevřeno Open 

rate 

Kliknutí Click 

rate 

(sent) 

Click rate 

(open) 

Odhlášení 

Control Klima2 46833 5425 11.58% 605 1.29% 11.15% 68 

Social Klima2 23404 2885 12.33% 281 1.20% 9.74% 25 

Ego Klima2 23405 2794 11.94% 273 1.17% 9.77% 23 

Loss av. Klima2 23418 2888 12.33% 324 1.38% 11.22% 31 

 

Tabulka 7: Výsledky třetí rozesílky. Zdroj: Greenpeace Česká republika 

 

Počet odhlášení z mailing listu byl nyní u všech testovaných skupin nižší než u 

kontrolní skupiny. Tentokrát byla nejmenší míra odhlášení viditelná u verze s aplikovaným 

egem. Verze obsahující tuto intervenci v první rozesílce přitom vykazovala nejvyšší počet 

odhlášení. Nelze tak s jistotou konstatovat, zdali behaviorální intervence měly na počet 

odhlášení výrazný vliv. Experiment tuto problematiku zkoumal pouze sekundárně a bylo 

by třeba podrobnějších výzkumů, které by přinesly rozsáhlejší výsledky. 

 

2.5 Vyhodnocení 

Ze všech tří testů je patrné, že behaviorální intervence na efektivitu 

fundraisingových e-mailů měly vliv. V případě verzí s aplikovanou loss aversion došlo 

k nárůstu této efektivity ve všech třech rozesílkách, pozitivní vliv byl však téměř 

nepostřehnutelný. V testovaných verzích se zbývajícími behaviorálními intervencemi – ego 

a social norm – došlo naopak k výraznému poklesu kliknutí na link. Zkoumaná hypotéza 

tak byla z velké části vyvrácena. 

Ačkoliv se výsledky jednotlivých rozesílek drobně lišily, došly vždy ke stejným 

závěrům, experiment tak přináší ucelený vhled do problematiky. Kolísavost v efektivitě 

v jednotlivých rozesílkách však značí, že větší počet testů by přinesl další relevantní 

informace. Experiment ukázal, že některé behaviorální intervence fungují s rozdílnou 

efektivitou v rámci odlišných témat. Konkrétně u EKOvýzvové rozesílky je možné 

sledovat dvojnásobně horší výsledky u social norm a ego, u rozesílky zabývající se 

klimatickou změnou již tento propad není tak výrazný. Bylo by proto vhodné test 
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zopakovat i pro další témata. 

Hypotéza sice nebyla potvrzena, ale experiment tak přináší důkaz, že behaviorální 

intervence podle obecných principů mohou ve fundraisingu působit i kontraproduktivně. 

Tento efekt je nutné nadále testovat a je třeba prozkoumat podmínky, za kterých by 

intervence mohly působit výrazně pozitivně. 

Dále by bylo vhodné testovat jednotlivé behaviorální intervence napříč celým 

neziskovým sektorem. Vzhledem k jeho obrovské šíři je velmi pravděpodobné, že jinak 

budou fungovat behaviorální intervence použité v kontextu životního prostředí ve srovnání 

s lidskými právy apod. 

Experiment jasně ukázal, že aplikace jednotlivých behaviorálně ekonomických 

konceptů může mít různou efektivitu. Využití dalších intervencí by tak odhalilo jejich 

funkčnost a podalo hlubší pochopení vztahu behaviorální ekonomie a fundraisingu. 
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Závěr 

Cílem práce bylo teoreticky ukotvit obor behaviorální ekonomie, představit její 

koncepty a prozkoumat její vztah s fundraisingem neziskových organizací. Konkrétně 

práce zkoumala e-mailingový fundraising a vliv, který na něj mohou mít behaviorální 

intervence. V praktické části se tak práce zaměřila na jejich aplikaci a zkoumala, jakým 

způsobem behaviorálně ekonomické koncepty ovlivní efektivitu fundraisingové kampaně 

vedené prostřednictvím e-mailu. 

Zkoumaná hypotéza se sice nepotvrdila, výsledky ale vrhly nové světlo na 

zkoumání využití behaviorální ekonomie ve fundraisingu. Dvě ze tří aplikovaných 

behaviorálních intervencí se chovaly v rozporu s očekávaným výsledkem a efektivitu 

fundraisngového e-mailu zhoršily. Výzkum tak odhalil, že využití behaviorálně 

ekonomických konceptů může být v určitých oblastech kontraproduktivní a je nutné tento 

fenomén podrobit dalšímu výzkumu. Studie, kterou práce předložila, je první svého druhu 

publikovaná na našem území a poslouží jako základ pro zkoumání a odhalení nových 

behaviorálních poznatků. 

Neziskový sektor dokáže lidi spojit ke společnému cíli, ať už je to v oblasti 

lidských práv či ochrany přírody. Momentálně čelíme globální klimatické krizi, kterou je 

nutné urgentně řešit. Jakým způsobem to bude? To záleží na našem rozhodnutí. Zdali bude 

formováno vlivy, které popisuje behaviorální ekonomie, či se do něj promítne ještě něco 

jiného, záleží z velké části na nás. 
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Summary 

The aim of the thesis was to describe the field of behavioral economics, to present 

its concepts and to explore its relationship with fundraising of non-profit organizations. 

Specifically, the work examined fundraising e-mail campaigns and its relation to 

behavioral economics. In the empirical part the thesis focused on the application of 

behavioral science concepts  and explored how they will affect the effectiveness of 

fundraising campaigns conducted through e-mail.  

The hypothesis has not been confirmed, but the results shed new light on the usage 

of behavioral economics in fundraising. Contrary to the expected outcome, two out of three 

applied behavioral concepts worsened the effectiveness of the fundraising e-mail 

campaign. This research revealed that the use of behavioral science concepts may be 

counterproductive in certain areas and further research is needed. Study conducted in this 

thesis is the first of its kind to be published in Czech Republic and will serve as a basis for 

exploring and discovering new behavioral knowledge.  

The non-profit sector can connect people to a common goal, be it human rights or 

nature conservation. We are currently facing a global climate crisis that needs to be 

urgently addressed. How will we do that? That depends on our decision. Whether or not 

the influences described by behavioral economics will shape our judgment, or whether 

something else will be projected into it, depends largely on us. 
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Seznam příloh 

 

Příloha č. 1a: Základní verze EKOvýzva 

 

Milý Karle, 

 

podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí 

zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje, 

šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si 

ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových.    

Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého. 

Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny 

vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc, 

než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá. EKOvýzva je jen začátek naší kampaně 

proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez 

Vás se nám to ale nepovede. 

Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním 

a vyčerpáváním zdrojů naší přírody. 

Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování lidí. Stanete se součástí 

změny, která doopravdy pomůže přírodě.  Slibujeme, že do toho dáme všechno. 

 

Petr Novák 

Greenpeace ČR 
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Příloha č. 1b: Loss aversion verze EKOvýzva 

 

Mílý Karle, 

 

podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí 

zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje, 

šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si 

ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových.    

Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého. 

Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny 

vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc, 

než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá.  EKOvýzva je jen začátek naší kampaně 

proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez 

Vás se nám to ale nepovede. 

 

Právě dnes zemřelo kvůli plastům v oceánech přes 270 mořských živočichů. Přijdeme 

o život v našich vodách tak, jak ho známe? Se zbytečnými obaly chceme v rámci 

kampaně také zatočit, šanci ji podpořit máte nyní, neztraťte ji. 

Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním 

a vyčerpáváním zdrojů naší přírody. 

Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování lidí. Stanete se součástí 

změny, která doopravdy pomůže přírodě.  Slibujeme, že do toho dáme všechno. 

 

Petr Novák 

Greenpeace ČR 
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Příloha č. 1c: Social norm verze EKOvýzva 

 

Míly Karle, 

podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí 

zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje, 

šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si 

ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových.    

Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého. 

Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny 

vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc, 

než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá. EKOvýzva je jen začátek naší kampaně 

proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez 

Vás se nám to ale nepovede. 

Každý den nám pravidelně přispívá 302 lidí. Svými dary nám pomáhají tvořit lepší 

budoucnost pro nás i pro přírodu. Staňte se jedním z nich i Vy. 

Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním 

a vyčerpáváním zdrojů naší přírody. 

Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování lidí. Stanete se součástí 

změny, která doopravdy pomůže přírodě.  Slibujeme, že do toho dáme všechno. 

 

Petr Novák 

Greenpeace ČR 
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Příloha č. 1d: Ego verze EKOvýzva 

 

Míly Karle, 

podařilo se nám dosáhnout opravdové změny!  Během dubna se více než 5000 lidí 

zapojilo do našeho projektu EKOvýzva. Na měsíc si vyzkoušeli žít bez palmového oleje, 

šetrně cestovali nebo třeba omezili množství odpadu – lidé nám posílali super fotky, jak si 

ušili svoje sáčky a používali je místo těch igelitových.    

Máme moc radost, že to jde. A chceme v tom pokračovat, chystáme teď něco velkého. 

Štve Vás taky masová spotřeba a plýtvání? Všechno zabalené v jednorázovém plastu, tuny 

vyhozených potravin, denně nás reklamy masírují, abychom něco koupili. Vyrábíme víc, 

než potřebujeme a planeta kvůli tomu umírá. EKOvýzva je jen začátek naší kampaně 

proti nadspotřebě a plýtvání, ve které chceme pokračovat a udělat ji pořádně velkou. Bez 

Vás se nám to ale nepovede. 

Staňte se opravdovým hrdinou a zařaďte se mezi naše dárce, kterých si neskutečně 

vážíme. Díky nim můžeme nadále chránit domovy zvířat, opatrovat přírodu a dát 

planetě naději. Na Vás záleží. Začnete měnit svět? 

Podpořte naši kampaň proti nadspotřebě a zatočme konečně s nesmyslným plýtváním 

a vyčerpáváním zdrojů naší přírody. 

Vaše podpora bude proměněna v projekt, který bude měnit chování konkrétních lidí. 

Stanete se součástí změny, která doopravdy pomůže přírodě.  Slibujeme, že do toho dáme 

všechno. 

 

Petr Novák 

Greenpeace ČR 
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Příloha č. 2a: Základní verze klima 

 

Milá Katrlo, 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 

stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 

na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 

 

Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Prosíme, přispějte na 

projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády, korporace i veřejnost 

aby společně začaly okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření, jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti měníy a že máme naději 

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

 

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

http://ergergerg/
http://ergergerg/
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Patrik 

 

 

Příloha č. 2b – loss aversion verze klima 

 

Milá Katrlo, 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 

stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 

na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 

 

 

V příštích desetiletích může vyhynout až milion druhů zvířat a rostlin, a změna 

klimatu je jednou z příčin. Přijdeme o přírodu, jakou ji známe? 

Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády, 

korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději 

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

http://ergergerg/
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Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

 

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

 

Patrik 

 

 

Příloha č. 2c: Social norm klima 

 

Milá Katrlo, 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 

stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 

na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 

 

Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Každý den nám 

pravidelně přispívá 302 lidí a díky nim můžeme přírodě zaručit větší ochranu. 

Prosíme, přispějte i Vy na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět 

vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

http://wefewf/
http://wefewf/
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téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději 

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

 

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

 

Patrik 

 

 

Příloha č. 2d: Ego verze klima 

 

 

Milá Katrlo, 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 

stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 

na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 
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Zařaďte se mezi superhrdiny, kterým není osud naší planety lhostejný! Staňte se 

naším dárcem a začněte v tuto chvíli chránit domovy zvířat a přírodu samotnou. Dáte 

ji naději? Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět 

vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději 

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

 

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

 

Patrik 

 

 

Příloha č. 3a: Základní verze klima reminder 

 

Milá Katrlo, 

 

v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”. 

Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud 

je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě 

ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte 

zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace. 

http://ergergerg/
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S pozdravem, 

 

Patrik Simon 

 

P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne. 

 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 

stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů, nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 

na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 

 

Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Prosíme, přispějte na 

projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády, korporace i veřejnost 

aby společně začali okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění a že máme naději 

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

http://ergergerg/
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Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

 

Patrik 

 

 

Příloha č. 3b: Loss aversion verze klima reminder 

 

Milá Katrlo, 

 

v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”. 

Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud 

je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě 

ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte 

zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace. 

 

S pozdravem, 

 

Patrik Simon 

 

P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne. 

 

 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 

stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 
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na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 

 

V příštích desetiletích může vyhynout až milion druhů zvířat a rostlin, a změna 

klimatu je jednou z příčin. Přijdeme o přírodu, jakou ji známe? 

Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět vlády, 

korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději 

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

 

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

 

Patrik 

 

 

Příloha č. 3c: Social norm klima reminder 

 

Milá Katrlo, 

 

v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”. 

Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud 

http://ergergerg/
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je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě 

ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte 

zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace. 

 

S pozdravem, 

 

Patrik Simon 

 

P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne. 

 

 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 

stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 

na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 

 

Potřebujeme každou pomocnou ruku a jakoukoliv podporu! Každý den nám 

pravidelně přispívá 302 lidí a díky nim můžeme přírodě zaručit větší ochranu. 

Prosíme, přispějte i Vy na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět 

vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději 

http://ergergerg/
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na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

 

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

 

Patrik 

 

 

Příloha č. 3d: Ego verze klima reminder 

 

Milá Katrlo, 

 

v úterý jsme Vám zaslali e-mail s prosbou o podporu projektu “SPOLU PRO KLIMA”. 

Možná e-mail zapadl, možná tento projekt není to, co je Vašemu srdci nejblíže. Ale pokud 

je v současné době téma, které potřebuje pozornost celé společnosti, tak je to právě 

ochrana klimatu. Prosíme, pokud můžete, podpořte “SPOLU PRO KLIMA” a pomozte 

zachovat život, přírodu i její zdroje pro budoucí generace. 

 

S pozdravem, 

 

Patrik Simon 

 

P.S. Pro jistotu připojuji i e-mail ze začátku týdne. 

 

 

 

stojíme před tou největší výzvou pro celý svět i život, jak ho známe. Ano, jde o změnu 

klimatu. Této problematice se věnujeme přes třicet let, mnohé se povedlo, přesto je to 
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stále málo. Dopady změny klimatu může již dnes vidět každý z nás. Tající ledovce zvyšují 

hladinu oceánů, dlouhodobé sucho a lesní požáry střídají povodně, mizí rostlinné i 

živočišné druhy a migrují k nám nebezpečné nepůvodní druhy. Není důležité, jestli Vám 

více záleží na ochraně pralesů a orangutanů, křehké Arktidy a ledních medvědů nebo 

nedotčené krajiny plné života. Změna klimatu totiž ohrožuje vše, na čem Vám záleží a 

na mrtvé planetě není co chránit. V příštích letech do tohoto projektu dáme maximum. 

Maximum kapacity, času, expertízy i financí. Právě proto Vám píšeme, Katrlo. 

 

Zařaďte se mezi superhrdiny, kterým není osud naší planety lhostejný! Staňte se 

naším dárcem a začněte v tuto chvíli chránit domovy zvířat a přírodu samotnou. Dáte 

ji naději? Prosíme, přispějte na projekt SPOLU PRO KLIMA a pomozte nám přimět 

vlády, korporace i veřejnost, aby společně začaly okamžitě jednat. 

 

Podle vědců nám mnoho času na změnu nezbývá. Abychom udrželi nárůst 

teploty  maximálně o 1.5 stupně a omezili tak nejvíce devastující dopady změn klimatu, 

máme zhruba 12 let. Ale vidíme, že společnost se probouzí, studenti celosvětově stávkují 

za svoji budoucnost, první země a města vyhlašují stav klimatické nouze, média mají o 

téma obrovský zájem, firmy zavádí nová opatření jak snížit svůj dopad na přírodu a klima. 

Vše nasvědčuje tomu, že se vnímání tohoto tématu ve společnosti mění, a že máme naději 

na odvrácení těch nejhorších katastrofických scénářů. Ale musíme přidat a počítáme i s 

Vámi. 

 

Buďte i Vy součástí této historické události a pomozte zachovat život, přírodu i její 

zdroje pro budoucí generace. 

 

Děkujeme za vše, co děláte pro přírodu 

 

S pozdravem, 

 

Patrik 
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