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Anotace
Bakalářská práce s názvem Vliv strachu v marketingové komunikaci se zabývá rolí emocí
v reklamě. Konkrétně se zaměřuje na emoci strachu a její vliv na přesvědčování v případě, že
je obsažena v reklamním sdělení.
Práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje roli emocí
v reklamě a s tím spojeným výhodám a nevýhodám. Dále se soustředí na strach a jeho využití
v marketingu. V neposlední řadě je v teoretické části popsána teorie regulačního zaměření
a pojem regulační fit, které jsou přiblíženy odbornými studiemi.
Praktická část se skládá z experimentu, který primárně zkoumá vliv emoce strachu obsažené
v marketingových textech na přesvědčivost textů. Výzkum také zjišťuje regulační zaměření
respondentů a jeho spojitost s hodnocením přesvědčivosti marketingových sdělení ve stejném
zaměření. V případě tohoto experimentu, výsledky nepotvrzují vyšší přesvědčivost
marketingových sdělení obsahujících strach a nebyly zaznamenány signifikantní statistické
vztahy mezi regulačním zaměřením respondentů a hodnocením přesvědčivosti stejně
zaměřených sdělení.
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Úvod
Strach je nepochybně jednou z nejběžnějších emocí, se kterou se v různé míře
setkáváme denně. Vzniká především jako reakce na očekávané nebezpečí a doprovázejí ho
tomu odpovídající projevy, jako je třeba zrychlená tepová frekvence, třes, změny v dýchání.
Jeho úloha je především obranná. Ta měla větší úlohu spíše v minulosti, kdy měl pocit strachu
jedince nabudit a připravit se na konfrontaci s podnětem nebezpečí nebo útěk. V dnešní době
může mít strach i jinou podobu než obrannou. S vývojem společnosti se strach přesunul do
roviny sociálních vztahů, kde v nás nyní může vyvolávat strach například ztráta postavení, nebo
nezapadnutí do skupiny.
Jako ostatní emoce, tak i strach ovlivňuje naše jednání, zpracovávání informací,
hodnocení vjemů okolo nás, ale i naše rozhodování. I z těchto důvodů je strach často zapojován
do marketingových sdělení, kde je této emoci přisuzována přesvědčovací funkce. Strach je také
úzce spjat s pocitem bezpečí, který je důležitým faktorem v dnešní době. Proto je strach často
používán například v sociálních reklamách, ale i komerčních reklamách propagujících
například pojištění, brzdné systémy v autech, ekologické produkty, zdravotní či zkrášlující
produkty.
Strach a jeho efekty byly předmětem mnoha studií u nás i v zahraničí zaměřených
především na to, jak strach ovlivňuje naše chování v různých aspektech našeho života. Právě
různorodost strachu mě inspirovala k uskutečnění výzkumu, který se zabývá přesvědčovacím
efektem strachu.
Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části popíšu, jakou
mají roli emoce v běžném životě a jak mohou působit v marketingové komunikaci. Dále popíši
tři modely přesvědčování pomocí emocí v reklamě a pomocí odborných zdrojů definuji, jaké
z toho vedou výhody a nevýhody. Další kapitola teoretické části se bude zabývat rolí strachu
v marketingové komunikaci, formou zapojení strachu v reklamě a etičností tohoto fenoménu.
Dále vysvětlím teorii regulačního zaměření, která je jedním z psychologických konceptů
ovlivňujících vnímání. Teorie a s ní související pojmy jsou popsány a podloženy provedenými
studiemi zahraničních autorů.
Praktická část naváže výzkumem, který bude rozdělen na dvě části. První část bude
zkoumat právě regulační zaměření jednotlivých respondentů a v druhé části budou hodnoceny
reklamní texty obsahující apely strachu. Výzkum se snaží najít spojitost mezi regulačním
zaměřením účastníka a zaměřením hodnoceného textu a ukázat za jakých podmínek je
marketingové sdělení přesvědčivější.
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Práce se nijak zásadně neodchyluje od teze. Všechny zásadní kroky uvedené v tezi byly
dodrženy až na názvy kapitol a přidání kapitol či podkapitol, které hlouběji rozebírají stanovené
téma. V praktické části je původně nazvaná kapitola Design experimentu zařazena pod názvem
Metodologie.
Pro tuto práci byla využita především zahraniční literatura a odborné články věnující se
tématu přesvědčování pomocí strachu a teorie regulačního zaměření. V České republice zatím
není dostatek odborných zdrojů, které by se zabývaly těmito tématy.

4

1. Teoretická část
1.1. Role emocí v marketingové komunikaci
Existuje mnoho rozsáhlých definic a pohledů na emoce, proto není jednoduché je
jednoznačně definovat. Většina definic se shoduje na tom, že emoce je komplexní stav
organismu, který zahrnuje tělesné změny, jako je například změna tepové frekvence, dýchání
anebo sekrece žláz, a také změny mentální stránky. Například stav nadšení či znepokojení, který
je význačný silnou emocí a většinou podněcuje určitou formu chování (Drever, 1968).
Nakonečný (2000) zjednodušeně emoce popisuje jako „excitovaný stav mysli, který doprovází
k cíli zaměřené chování.“ Z definic lze vyčíst, že už emoce samotná je jedním z prvků
vedoucím nás k určitému cíli. Dá se tedy předpokládat, že při správném zapojení emocí do
reklam se zvýší jejich efektivita.
Emoce mají značný vliv na náš každodenní život a stejně tak i na naše nákupní chování,
čehož se snaží využít marketéři tím, že se v nás snaží emoce uměle vyvolat pomocí reklam a
reklamních textů, které obsahují emoce.
V mozku najdeme emoční a kognitivní centra, která zpracovávají přicházející vjemy.
Vjemy lze jednoduše popsat jako informace, které vnímáme pomocí všech našich smyslů.
Můžeme tedy říci, že v kognitivních centrech se spojují informace přicházející z jednotlivých
smyslů. Vjemy jsou nejdříve zpracovány v emočních centrech a až poté v kognitivních
centrech. Proto je kognitivní zpracování vjemu výrazně ovlivněno předešlým emotivním
zpracováním a již navozenou emocí. Zjednodušeně lze říci, že zpracování informací a to, jak
se nám zapíší, je již předem ovlivněno emocemi, které v nás informace vyvolávají (Marci,
2008). Emoční procesy mají také významnou roli v tom, kam směřuje naše pozornost. Určují,
jak moc do hloubky budou vjemy zpracovány a jak budou zapsány do paměti. Obecně platí, že
negativní emoční stavy zužují pozornostní rozsah, což znamená, že pod vlivem negativní emoce
je člověk roztržitější, má větší problém s udržením pozornosti, ale i s rozdělením pozornosti
mezi více subjektů. Naopak u pozitivních rozsah pozornosti rozšiřuje a podporují kreativní
procesy a například i zvládnutí kognitivních úloh (Stuchlíková, 2007).
Kromě vlivu na vnímání a pozornost člověka mají emoce také vliv na jeho paměť. Mezi
emocemi a pamětí je však poměrně komplikovaný vztah. Je ale prokázáno, že se emoce podílí
na všech procesech paměti, tedy: vštěpování, uchování a vybavování informací. Emoce jsou
jedním z faktorů, které rozhoduj o tom, zda se informace vůbec do paměti uloží a pokud ano,
tak za jakých podmínek. Spolupodílí se také na tom, za jakých podmínek se informace následně
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opět vybaví (Vysekalová, 2014). Nakonečný (2000) popisuje speciální druh paměti, tzv.
citovou paměť, která podle něj zpracovává a uchovává zážitky budící emoce, které se,
v porovnání se vzpomínkami bez emoce, vybavují lépe. Z pohledu marketingu, Ambler a Burne
(1999) potvrdili, že čím více emocí reklama v příjemci vyvolá, tím vyšší je pravděpodobnost,
že si ji divák zapamatuje. Nicméně tohle platí jen do určité míry intenzity emocí. Výzkumy
potvrdily, že jakmile je míra moc vysoká, mají emoce naopak opačný efekt a negativně působí
na vybavování si informací (Talarico et al., 2004; Dutta & Kanugo, 1975; Pavelchak et al.,
1988; Erevelles, 1998).
Emoce spolu s instinkty jsou označovány za motivátor lidského jednání. Ve vztahu
s rozumem lze pak emoce popsat tak, že emoce reflektují to, co člověk chce a rozum se následně
zabývá tím, jak toho docílit. Z hlediska marketingu je proto klíčové působit na emoční stránku
zákazníka a vyvolat v něm emoce, což zvýší výsledný zájem o produkt (Calne, 1999). Toto se
odráží například v modelu AIDA, který je často využívaný v marketingových strategiích. Jeho
označení je akronymem pro „Attention, Interest, Desire, Action“ a označuje, jak by měl
fungovat design produktu či hlavní message. V ideálním případě by message měla nejdříve
přitáhnout pozornost (attention) příjemce a následně v něm vzbudit zájem (interest) o produkt
či službu. Dále by sdělení mělo vyvolat touhu (desire) zákazníka po produktu a posledním
krokem je akce (action), kdy si zákazník produkt nebo službu koupí či objedná (Kotler, et al.,
2015).
V marketingu se emoce velmi často využívají k odlišení produktu, služby, či obecně
značky od konkurence. Toto odlišení se označuje zkratkou ESP1. Podle Aitchisona (1999) ESP
nahradilo velmi používaný termín USP2 a liší se především tím, že klade důraz na emocionální
zážitky, které koupě daného produktu zákazníkovi přinese. Zároveň kromě odlišení značky od
ostatních se snaží prohloubit vztah zákazníka se značkou (Lindstr, 2005).
Odlišit značku se marketéři snaží i v místě prodeje. Využívají mimo jiné i toho, že lidé
přirozeně mají rádi vyprávění příběhů, a proto se snaží navodit atmosféru uvnitř obchodu tak,
aby se zákazníci necítili jako v obchodě, ale jako v přírodě, na večírku, sportovní akci či jiném
místě, které je spojené s produktem a vyvolá v nich pozitivní emoce. Nejvíce působí na
příjemce taková sdělení, která jsou spojená s pocitem a potřebou bezpečí. Nebo ta, která v něm
vyvolají pocit hrdosti, či náležitosti k určité sociální skupině (Lewis, 2013). Mimo jiné se
obchodníci také snaží o to, aby zákazník v obchodě strávil, co nejvíce času a nakoupil tak více.
Toho dosahují tím, že se snaží v místě prodeje vytvořit příjemnou atmosféru a působit na
1
2

z anglického Emotional Selling Point
z anglického Unique Selling Point
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podvědomí a smysly zákazníků. Pomocí in-store marketingu tak ovlivňují nákupní chování
zákazníků například změnou tempa hudby, teplotou v obchodě, ambientní vůní anebo polohou
regálů a rozmístěním produktů (Baker et. al., 2002).

1.2. Přesvědčování pomocí emocí
Marketingová komunikace může mít různé cíle. Kotler a Armstrong (2004) je rozdělili
do třech kategorií: Informativní reklama, Připomínací reklama a Přesvědčovací reklama. A
právě reklamami s cílem přesvědčit jejich příjemce se bude tato práce zabývat.

1.2.1. Modely přesvědčování emocemi v reklamě
Reklama může přesvědčovat své příjemce použitím logiky, tedy předestřením
objektivních argumentů, které donutí příjemce přemýšlet a na základě toho jednají – nakupují.
Druhou možností je přesvědčování pomocí emočních apelů, které působí na emoční centra
příjemce. V takovém případě je podle Tellise (2000) možné rozlišit tři modely přesvědčování
emocemi v reklamě; implicitní, asociativní a explicitní model.
Implicitní model je charakteristický tím, že v divákovi vzbuzuje emoce pouhým
předváděním kvalit produktu místo toho, aby je jakkoli dokazoval. Vlastnosti produktu jsou
podány v takovém kontextu, aby u příjemce vzbudily právě požadované emoce. Takto vzniklé
emoce fungují implicitně, tedy tak, že divák je vtažen do děje reklamy a vcítí se do pocitů
jednotlivých aktérů, zatímco je seznámen s produktem a zprávou celé reklamy. Což opět
probíhá implicitně a výhodou je, že takováto reklama na příjemce nijak nenaléhá, díky čemuž
může působit přirozeněji, vzbudit více zájmu a snáze dovést diváka k požadovanému cíli
reklamy.
Druhým modelem je explicitní model, který jako jediný z modelů obsahuje tvrzení o
produktu, které také může být podpořeno argumenty. Stále ale platí, že k přesvědčování dochází
primárně na základě emocí, ne argumentů. V tomto případě zde logika pomáhá rozumově
odůvodnit jednání příjemců, které je založeno na jejich emocích. V tomto modelu mají emoce
především charakter citového zaujetí buď pro, nebo proti než charakter empatie, jako tomu bylo
v předchozím modelu.
Asociativní model je posledním z modelů, které popisuje Tellis (2000). Tento model je
založen na navození pozitivních pocitů a jejich spojení se značkou, či výrobkem. Nejde tedy
tolik o přesvědčování na základě konkrétních pocitů a informací spojených s výrobkem.
V tomto případě se tvrzení týkají produktu pouze okrajově, hlavním cílem komunikace je
přitáhnout pozornost diváka a navodit v něm žádané pocity. Rizikem tohoto modelu však je, že
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navozený emoční stav může být tak silný, že přehluší zprávu, kterou má reklama předat. Je tedy
možné, že nastane stav, kdy si divák reklamu pamatovat bude a bude si velmi dobře si
vybavovat emoce, které mu reklama navodila, nicméně si nevzpomene, jaký produkt
propagovala či o jakou značku se jednalo.

1.3. Výhody a nevýhody emocí v reklamě
Z vyčtených informací se může zdát, že pokud zapojíme do marketingové komunikace
emoce, bude to mít především pozitivní přínos. Není tomu tak ve všech případech, a proto se
podrobněji podíváme na výhody a nevýhody zapojení emocí do reklamy, které popsali Tellis
(2000).

1.3.1. Výhody
Přesvědčivost reklam s emotivním apelem je založena na tom, že divák je vtažen do
děje, a tudíž nevěnuje tolik pozornosti prvotnímu záměru reklamy, kterým je přesvědčování.
V tom tkví hlavní výhoda emotivního přesvědčování před přesvědčováním pomocí logiky, kde
je na rozdíl od emotivního přesvědčování zapotřebí, aby byl divák ve střehu a přemýšlel nad
sdělením reklamy. Emotivní podněty jsou například obrázky, hudba či samotná dějová linka
reklamy. Ty nejenže samy o sobě jsou snáze přijatelné pro diváka a vyžadují vynaložení méně
úsilí při vnímání, ale taktéž jsou tyto podněty často mnohem zajímavější než logické argumenty.
Z tohoto důvodu emočně zabarvená marketingová komunikace může spíše vést ke změně
spotřebního chování příjemce bezprostředněji, nebo přirozeněji, což je to, čeho chceme
dosáhnout (Tellis, 2000).
Vysekalová. (2014) uvádí jako výhodu to, že emotivní podněty jsou nejen lépe
přijatelné, ale také jednodušeji zapamatovatelné. Díky zapojení emocí do reklamy se může
příjemce s reklamou a postavami příběhu lépe ztotožnit. Efektem tohoto pak může být, že se
příjemce cítí, že daný produkt je přímo pro něj a zvyšuje se tím přesvědčivost.

1.3.2. Nevýhody
Ačkoli emoční apely mají pozitivní vliv na přesvědčování, tak k tomu, abychom
v příjemci vzbudili emoce, je zapotřebí více času než u použití logického apelu. V reklamě se
pak může stát, že to zabere většinu času a na další sdělení o produktu zbyde málo času. To může
způsobit situaci, kdy divák je sice plný emocí, ale nevstřebá již hlavní zprávu reklamy. Je proto
nutné, aby message byla úzce spjata s emocemi reklamy (Tellis, 2000).
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Co se týče negativních emocí, jako je například smutek či strach, je zde riziko, že na
příjemce budou působit až moc silně a on se jim pak bude nevědomě bránit tím, že je vytěsní
z paměti. Toto lze obecně říci o použití emocí v reklamě, pokud totiž budou emoce působit
příliš silně, může to být hodnoceno jako zneužívání situace. I z tohoto důvodu je důležité dbát
na spojení mezi message komunikace a použitými emocem (Tellis, 2000).

1.4. Strach v marketingové komunikaci
Apel strachu je jedním z běžně využívaných emočních apelů v reklamě. Avšak je
důležité mít na paměti, že je účinný a relevantní pouze s určitými skupinami výrobků, kde pak
působí přirozeně. U jiných by to nemělo spojitost a reklama by nedávala smysl. Velmi často
se také používá kontrast strachu a bezpečí.
Často se mylně považují za synonymum apely strachu a výhružné apely. Výhružka
představuje nežádoucí důsledky plynoucí z jistého chování, zatímco strach je chápán jako
možná odpověď právě na výhružky (Cauberghe et a., 2008).
Jeden z nástrojů používaným ke vzbuzení emocí, často právě těch negativních, u
příjemců je tzv. shockvertising, což by se dalo přeložit jako šokující reklama. Tento druh
komunikace je považovaný za záměrně, ne neúmyslně nebo omylem urážející, či spíše
překvapivý pro publikum (Gustafson & Yssel, 1994; Venkat & Abi-Hanna, 1995). Šok
vyvolává v divákovi silné emoce, které podle výzkumu vedou k vyšší zapamatovatelnosti
sdělení (Dahl et al., 2003).
Mohlo by se tedy zdát, že kampaň, která silně zobrazuje nebezpečí a rizika jednání, a
tudíž vyvolává silné emoce strachu povede k rychlé a trvající změně návyků a jednání u diváků.
Ovšem není tomu tak. Jak již bylo zmíněno, míra strachu má velký podíl na účinnosti sdělení.
Studie sice nepřinesly shodné výsledky, přinášejí však přesvědčující důkazy, že reakce
příjemců sdělení na strach není lineární. Je možné tento vztah vyjádřit grafem podobným
obrácenému písmenu U, jak je možné vidět na Obrázku 1 Z grafu lze vyčíst, že mírná síla
působení strachu je mnohem účinnější než extrémní, tedy nízká či vysoká. Je to zdůvodňováno
tím, že příliš nízkou intenzitu lidé ignorují a příliš vysoká naopak může spustit defenzivní
reakci. Pokud je intenzita strachu ve sdělení moc vysoká, stane se, že bude pro diváka působit
nereálně a on si nepřipustí, že by se právě jemu mohlo stát něco takového. Jednoduše sdělení
nepřijme, a naopak ho odmítne. Výzkumy také potvrzují, že pokud je příjemce vystaven pouze
nebezpečí, které mu hrozí a není ukázáno, jak mu předejít, je takové sdělení neefektivní. Proto
je důležité v reklamě ukázat i řešení nastíněného problému. Oproti silné či velmi nízké intenzitě
strachu, mírný strach vyvolá v divákovi určité napětí, které ho může přimět k zamyšlení se nad
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daným problémem. U strachu je klíčové, aby vyvolal napětí a přitáhl pozornost příjemce a
zároveň musí působit na jednotlivce, který by měl cítit, že něco takového se může stát právě i
jemu. Díky tomu se přenastaví kognitivní procesy v mozku, které zpracovávají informace
z reklamního sdělení. Tyto procesy jsou pak nastaveny tak, že se informace lépe zapisují do
paměti, což je přesně to, čeho chtějí marketéři docílit. Aby byl strach, co nejvhodněji
zakomponován do sdělení, mělo by v ideálním případě předvést strach z nevhodného jednání
co nejjemněji, a naopak vhodné chování a jeho výhody by měly být ve sdělení vypíchnuty
(Tellis, 2000).

Obrázek 1: Reakce spotřebitelů na strach (Tellis, 2000).

Jednou z populárních studií zkoumající účinky strachu je výzkum Janise a Feshbacha
(1953), kteří zkoumali efekty výchovných filmů na zubní hygienu u studentů. První skupina
studentů ve studii byla vystavena přednášce s názornými obrázky onemocnění úst a dutiny
ústní. Mimo to jim během přednášky bylo neustále opakováno: „Toto se může stát i Tobě“.
Druhé skupině studentů byly během přednášky ukázány pouze méně drastické obrázky bez
jakéhokoli ústního apelu a třetí skupina byla vystavena jen přednášce a obrázky neviděla žádné.
Výzkum ukázal, že první skupina měla sice po skončení přednášky větší strach z onemocnění
než ostatní skupiny, ovšem ke zlepšení ústní hygieny nedošlo u žádné ze skupin.
Zapojení strachu do reklamy ve většině případů nemá za efekt vlastní vystrašení
příjemců, častěji je cílem ukázat lidem, co se stane, pokud si daný produkt nekoupí. Velmi často
10

si toho můžeme všimnout například u reklam na pojištění, nebo reklam propagujících brzdné
systémy u aut, kdy není propagován vlastní produkt nebo služba, ale důsledky, které to pro nás
bude mít, pokud právě tento produkt nevyužijeme (Felser, 1997).
Obecně z výzkumů vyplývá, že kromě intenzity emocí, hraje roli také jaký má emoce
náboj, tedy jestli kde na škále od vysoce pozitivní, přes neutrální po velmi negativní se nachází.
Například Du Plessis (2007) tvrdí, že pokud má reklamní sdělení spíše pozitivní náboj, s větší
pravděpodobností bude své příjemce přitahovat, zatímco pokud je laděna spíše negativně, bude
příjemce spíše odpuzovat. Obecně podle něj tedy platí, že pozitivní sdělení fungují lépe než ty
negativní. Toto však neplatí vždy. U některých konkrétních reklamních cílů dosáhne použití
negativních emocí lepších výsledků než pozitivní. Jedná se většinou o témata bezpečnosti,
zdraví, nebo snížení počtu dopravních nehod (Vysekalová, 2002).
Použití motivů strachu v marketingové komunikaci však vyvolává diskuzi o tom, zda je
to běžná marketingová praktika, nebo zda se jedná o čistě manipulaci. V České republice je
používání motivu strachu zakázáno Zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy:
„Reklama nesmí obsahovat nepravdivé údaje, prvky, které by byly v rozporu s dobrými
mravy, zejména prvky urážející národnostní nebo náboženské cítění, ohrožující obecně
nepřijatelným způsobem mravnost nebo propagující násilí, prvky snižující lidskou důstojnost
nebo využívající motiv strachu“ (Česká republika, 1995, s. 467).
Dále je použití motivu strachu reguluje i Rada pro reklamu v druhé kapitole Kodexu
reklamy, kde říká, že: „Reklama nesmí bez oprávněného důvodu využívat motiv strachu“ (Rada
pro reklamu, 2013).
Použití strachu a dalších negativních motivů jako třeba: násilí, kriminalita nebo hlad je
částečně povoleno v sociální reklamě. Musí to však být řádně odůvodněno. V komerční
komunikaci je možné strach použít ve spojení s humorem. Ovšem pojem strachu a celá tato
oblast není přesně vymezena (Vysekalová, 2002).

1.5. Teorie regulačního zaměření
Teorie regulačního zaměření byla popsána Edwardem Torym Higginsem a je jedním
z konceptů, které ovlivňují vnímaní, rozhodování a projevy chování u jedinců. Regulační
zaměření je do určité míry spjato se sebepojetím jedince, tedy tím, jak sebe samého vnímáme
my sami. Avšak sebepojetí není pouze o individuálním vnímání sebe samého, ale i o vnímání
sebe jako součásti celku, společnosti. Když se podíváme na regulační zaměření, tak jde vlastně
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o dvě různé sebe-regulační strategie neboli zaměření. Higgins tvrdí, že je také důležité brát
v úvahu jak individuální proměnné, tak i situační proměnné, což platí i pro sebepojetí (Higgins,
1997; 2002).
Regulační zaměření samotné se zaobírá otázkou, jak se ohledně daného podnětu cítím
já? a počítá s tím, že je jednotlivec ovlivněn pocity, které již existovaly ve chvíli, kdy byl
představen danému podnětu. Higgins (1997) rozděluje zaměření na promotion a prevention,
kdy promotion je především zaměřené na dosahování zisků (či odvracení ne-zisků) a ambice
na ideály. S tím je spojeno i to, že člověk cítí nadšení a vyvíjí vyšší snahu o zlepšování a
dosažení žádaných zisků. Prevention se naopak zaměřuje na vyhnutí se ztrátám (nebo
upřednostňování ne-ztrát) a ohrožení. Člověk s tímto zaměřením je opatrnější a má se více na
pozoru než člověk se zaměřením promotion (Higgins, 1997). Oba dva směry zaměření je možné
vnímat jako osobnostní rysy, tedy již zmíněné individuální proměnné, anebo jako stavy
navozené okolnostmi neboli situační proměnné. Individuální proměnné jsou dané osobnostní
dispozice, které zvyšují buď promotion, nebo prevention zaměření. Vedle toho, situační
proměnné mohou přivodit jeden nebo druhý typ regulačního zaměření (Higgins, 2002; 2011).
Můžeme například říci, že dosahování cílů, které jsou v souladu s žádaným konečným
stavem bývají spíše spojené se zaměřením promotion. Naopak pokud se jedná o cíle, které se
snaží vyhnout nebo oddálit nežádaný konečný stav, tak ty jsou spíše v souladu s prevention.
Tento žádaný, nebo konečný stav fungují jako referenční hodnota pro sebe-regulační systém.
Princip systému spočívá v tom přiblížit momentální stav co nejvíce žádanému stavu, a co
nejvíce oddálit nežádaný stav (Higgins, 2002).

1.5.1. Regulační fit
Regulační zaměření má významný podíl při hodnocení, zpracovávání informací a
rozhodování. Bylo provedeno několik experimentů, které se zkoumaly regulační zaměření
v marketingu a v nichž jím bylo experimentálně manipulováno (Lee & Aaker, 2004; Wang &
Lee, 2006). Experimenty prokázaly, že lidé upřednostňují, když způsob prezentace informace
odpovídá jejich momentálním regulačním zaměřením, tedy pokud je regulační zaměření shodné
s danou informací. Tento stav se nazývá regulační fit. Právě při navození tohoto stavu je vyšší
pravděpodobnost ovlivnění rozhodovacího procesu ve srovnání se stavem, kdy regulační
zaměření není shodné s informací. Podle Cesaria (2004) dojde k fitu regulačního zaměření
právě tehdy, když: „usilují o cíl způsobem, který podporuje jejich regulačnímu zaměření.“
(Cesario, 2004, str 389). Sdělení má vyšší přesvědčivost, pokud vyzdvihuje benefity, které
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vedou ke konečnému chtěnému stavu promotion. U prevention zvyšuje přesvědčivost
zdůraznění rizik, které hrozí u konečného stavu, kterému se chtějí vyhnout (Higgins, 1997).
V tomto případě pak různá sdělení, které mají fakticky stejnou hodnotu, ale jiné
regulační zaměření, mohou mít odlišnou míru přesvědčivosti. Sdělení se může lišit ve valenci,
ukotvení zprávy nebo zaměření. Takto můžeme rozdělit sdělení do 4 kategorií podle
přesvědčování (Yi, 2008):
-

Pozitivní framing a přítomnost zisku ve sdělení

-

Pozitivní framing a nepřítomnost ztráty ve sdělení

-

Negativní framing a nepřítomnost zisku ve sdělení

-

Negativní framing a přítomnost ztráty ve sdělení

Ačkoliv cíl přesvědčování může být prosazován buď přes promotion nebo prevention,
je nutné zmínit, že některé konkrétní cíle jsou více kompatibilní s jedním, nebo druhým typem
regulačního zaměření. Platí, že v případě promotion, které je spojeno s dosažením prospěchu
pro jedince a příjemným zážitkem, který je spojen s pozitivním výsledkem. Lépe fungují
sdělení zaměřená na zisk a na dosahování žádaného stavu. Opačně to funguje u sdělení, která
jsou spojena s bezpečností a zdůrazňují obavy spojené se splněním povinností. Tato sdělení se
spíše přiřazují prevention a mají u lidí s tímto zaměřením vyšší přesvědčovací efekt (Higgins,
2001; Lee, Anker, 2004; Yi, 2008).
Ve chvíli, kdy příjemce sdělení zažije regulační fit, úkoly a rozhodnutí hodnotí mnohem
pozitivněji a toto hodnocení je nezávislé na výsledcích rozhodování či úkolu. Navození tohoto
stavu je proto často využíváno v persvazivních sděleních (Cesario, 2004).
Jednotlivec se bude spíše soustředit na negativní výsledek, když je vnímaný risk vysoký
a důsledkem toho bude zvýšený stav bdělosti. V případě, že je vnímaný risk nízký, soustředí se
spíše na pozitivní výsledek a je zvýšena jeho dychtivost. V případě vysokého risku hraje také
důležitou roli zranitelnost, která je spojena se zaměřením prevention (Lee, Anker, 2004).
Liberman a kolegové (2001) uskutečnili sérii experimentů a dospěli k tomu, že účastníci
se zaměřením promotion generují vyšší počet hypotéz než účastníci se zaměřením prevention.
Ve dvou úlohách měli za úkol odhadnout název nejednoznačně vypadajících objektů. V další
úloze měli vypsat potenciální příčiny jejich předchozího jednání. V obou případech účastníci
se zaměřením promotion vymysleli více hypotéz (v tomto případě šlo o odhady názvů a
vypsaných příčin), než vymysleli účastníci se zaměřením prevention.
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Další výzkum se zabývá regulačním fitem v protikuřácké kampani pro dospělé. Výzkum
odhalil různé efekty zarámovaných sdělení v souladu s cíli příjemce zprávy. Výzkum
předpokládal, že pokud dojde ke stavu regulační fit, příjemci sdělení budou mnohem více
reagovat na protikuřácká sdělení, která jsou právě ve stejném zaměření, jako jejich cíle.
Účastnici výzkumu zhodnotily zprávu jako přesvědčivější, když její zaměření odpovídalo jejich
regulačnímu zaměření. Výzkum dále ukazuje, že účastníci, kteří ve výzkumu zažili stav
regulační fit měli nižší potřebu kouřit po zhlédnutí sdělení (Kim, 2006).
Toto potvrzují například Avnet a Higgins (2008), kteří ve svém výzkumu přichází se
zjištěním, že lidé s rozdílným regulačním zaměřením, tedy buď promotion, nebo prevention,
jsou ochotni zaplatit za produkt více peněz v případě, že daný produkt se shoduje s jejich
momentálním regulačním zaměřením. Člově tedy zažívá stav regulační fit. Další literatura
uvádí, že když jsou lidé vystaveni podmínkám regulačního fitu, jejich přístup k produktu je buď
pozitivnější anebo naopak negativnější. Důvěra v jejich úsudek se zvýší a posuzovaná hodnota
produktu se taktéž buď zvýší, nebo sníží v závislosti na regulačním fitu (Aaker & Lee, 2006).
Abychom navodili takovou atmosféru, díky které má zákazník pocit, že „vše je, jak má být“ a
zvýší tím kromě jiného atraktivita produktu, potřebujeme zjistit, jak navodit zaměření regulační
fit.

1.5.2. Navození regulačního fitu
Existují dva přístupy k navození regulačního fitu zaměření: První přístup je založen na
procesech zpracování3 a druhý je založen na výsledcích4. V případě prvního process-based
přístupu je možno manipulovat s regulačním zaměřením tím, že lidi podnítíme, aby se zapojili
do rozhodovacích procesů, které jsou buď shodně, nebo opačně zaměřené s jejich regulačním
zařízením. Tohoto přístupu využili Avnet a Higgins (2008) ve svém výzkumu, kde dali
účastníkům dvě značky opravného laku a dali jim za úkol ohodnotit je buď podle emotivní,
anebo kognitivní reakce. Tato manipulace byla založena na předchozích výzkumech, které
ukázaly, že lidé soustředící se na promotion se s větší pravděpodobností budou rozhodovat
podle svých emotivních reakcí, zatímco lidé s prevention zaměřením se spíše budou spoléhat
na své kognitivní reakce a jejich rozhodnutí bude založeno na argumentech (Pham & Avnet,
2004). Toto bylo potvrzeno tím, že účastníci výzkumu byli ochotni zaplatit více za opravný lak,
pokud se zadaný způsob hodnocení značky shodoval s jejich zaměřením (Higgins, 2008).

3
4

process-based approach
outcome-based approach
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Druhý přístup k navození regulačního fitu zaměření, process-based přístup, je možné
provést tak, že ovlivníme přínosy, na které jsou příjemci s různými regulačními motivacemi
citliví. Lidé se zaměřením na promotion jsou citliví na přítomnost nebo absenci pozitivních
přínosů, kdežto lidé s prevention zaměřením více vnímají přítomnost či absenci negativních
přínosů. Jedná se tedy o to, přimět lidi se zaměřením promotion, aby přemýšleli o tom, co
mohou získat, nebo nezískat. U zaměření prevention jde o snahu navodit myšlenky o tom, co
mohou ztratit, nebo neztratit. Právě toto by v příjemcích mělo vyvolat ten správný pocit pro
rozhodování (Aaker & Lee, 2006). Tento přístup zkoumali například Idson, Liberman a Higgins
(2000), kdy ve svém výzkumu nechali účastníky zpracovat pozitivní přínos jako zisk, místo
„neztráty“. Konkrétně se jednalo například o získání slevy oproti vyhnutí se pokutě. Dále
účastníci měli zpracovat negativní přínos jako ztrátu než jako „nezisk“. V tomto případě šlo
mimo jiné o vzdání se slevy versus dostání pokuty. Další studie byly často pouze variacemi
stejného tématu. Lišily se například v tom, že zadavatelé lidi se zaměřením prevention
manipulovali tak, aby sepsali strategie, které zajistí, že vše bude v pořádku, tak jak má být,
pomocí čehož si měli uvědomit své touhy a naděje. Obdobně pak lidi se zaměřením prevention
byli instruováni, aby sepsali strategie, které by zamezily, aby se cokoli pokazilo. Díky tomu si
uvědomili své povinnosti (Freitas, Liberman & Higgins, 2002).

1.5.3. Hraniční podmínky pro Regulační fit
Výzkumy (např.: Avnet & Higgins, 2006; Higgins 2000) došly mimo jiné k tomu, že
pocit regulačního fitu vede k tomu, že lidé mají pocit, že je jejich rozhodnutí správné a tento
stav ještě dál prohlubuje jejich pozitivní, nebo negativní reakce na rozhodnutí (Cesario, Grant
& Higgins, 2004). Toto má dopad v tom, že pokud jsou si lidé vědomi toho, jak se cítí ohledně
jejich rozhodnutí a reakcí, a toho, že to může ovlivnit jejich úsudek, budou na to reagovat tak,
že upraví svůj úsudek (Higgins et al. 2003). Z toho vyplývá, že efekty regulačního fitu nastanou
mnohem pravděpodobněji v případě, kdy lidé nejsou motivováni k tomu, aby obezřetně
zpracovávali informace (Aaker & Lee, 2006). Na druhou stranu, Lee a Aaker (2001) ve svém
výzkumu řekli účastníkům, že stav regulační fit vede k tomu, že si lépe vybaví informace.
Účastníci pak lépe rozlišovali mezi silnými a slabými argumenty. Zatím nám výzkumy
nepřinesly jasnou odpověď k tomu, za jakých podmínek má regulační fit pozitivní efekt na
zpracování informací a kdy působí negativně.
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1.6. Měření regulačního zaměření
Dotazník na zjištění regulačního zaměření u jedince byl několikrát upravován až do
nynější podoby, která obsahuje otázky zaměřené na prevention a promotion v souvislosti i bez
s rodiči dotazovaného a jeho dospíváním (původní verze dotazníku uvedena jako příloha č. 2).
V dotazníku je šest otázek zaměřujících se na promotion a pět na prevention. Hodnocení
probíhá na pětistupňové škále, kde 1 je nikdy nebo zřídka, 3 značí někdy a 5 je velmi často
(Higgins, 2001).
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2. Praktická část
Předcházející, teoretická část rozebírá teoretické poznatky zabývající se emocemi
v reklamě a persvazivní komunikací spojenou s emocemi. Praktická část bude z těchto
poznatků vycházet a naváže kvantitativním výzkumem, který bude zkoumat, jak jednotlivá
marketingová tvrzení zaměřená buď na promotion, nebo prevention, působí na příjemce
s daným zaměřením.

2.1. Účel výzkumu a stanovení hypotéz
Účelem výzkumu je zjistit, jaký mají emoce strachu vliv na účinnost marketingových
sdělení. Kvantitativní výzkum tak bude zkoumat jednak regulační zaměření účastníků, jednak
jejich reakce na různě zaměřená marketingová sdělení.
Vycházejíc z informací z popsané v teoretické části, můžeme stanovit následující
hypotézu:
H1: Marketingová sdělení, ve kterých je obsažen strach, budou mít vyšší přesvědčovací
vliv.
H2: Marketingová sdělení budou mít vyšší přesvědčovací vliv v případě, že dojde ke
shodě regulačního zaměření u účastníka a marketingového sdělení. Tedy ve stavu, kdy účastník
i hodnocené marketingové sdělení budou oba ve shodném regulačním zaměření.
V kapitole 1.5.1 Regulační fit jsou uvedeny výzkumy, které dokázaly, že při stavu
regulační fit jakmile se zvyšuje účinnost sdělení a nezáleží na tom, zda se jedná o promotion,
nebo o prevention zaměření. Tento výzkum se však primárně soustředí na stav prevention, který
je spíše spojený se zkoumanou emocí strachu.

2.2. Metodologie
Vzhledem k povaze výzkumu byla zvolena metoda kvantitativního výzkumu, která
zpracovává měřitelné nebo nějakým způsobem tříditelné údaje. Výsledky kvantitativního
výzkumu se následně zpracovávají statisticko – matematickými metodami (Kozel, 2006).
Výzkum probíhal v on-line prostředí formou dotazníků od 7. do 14. července 2019 a byl
šířen primárně pomocí sociálních sítí a e-mailu. Samotný experiment se skládal ze dvou mutací
dotazníku, kdy jedna obsahovala marketingová sdělení s regulačním zaměřením prevention a
druhá se zaměřením promotion.
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2.2.1. On-line dotazník
Dotazník byl vytvořený pomocí internetové aplikace Google Forms a byl distribuován
ve dvou odlišných verzích, které byly sdruženy pod jeden link. Ten pak respondentům přiřadil
náhodnou verzi dotazníku. Obě verze dotazníku byly rozděleny do tří částí, které zkoumaly
regulační zaměření účastníka, přesvědčivost daných reklamních sdělení a poslední část byly
demografické údaje respondentů.

2.2.1.1. Regulační zaměření
První část dotazníku zjišťovala, jaké mají účastníci výzkumu defaultní regulační
zaměření. Tento dotazník (ukázka uvedena jako příloha č. 1) byl založený na původním
dotazníku ze studie Achievement orientations from subjective histories of success: promotion
pride versus prevention pride, která byla provedena autorem teorie regulačního zaměření
Higginsem (Higgins et al., 2001). Účastníci hodnotili, jak jsou pro ně pravdivá uvedená tvrzení.
Odpovědi byly zaznamenávány pomocí pětistupňové Likertovy škály.Tato část byla pro obě
mutace dotazníku identická.

2.2.1.2. Hodnocení reklamních sdělení
Druhá část obsahovala reklamní texty pro pět různých produktů. Texty byly vytvořeny
autorkou práce pouze pro účely této práce a jednalo se o texty propagující výhradně produkty,
ne konkrétní značky. Texty byly graficky upraveny, aby působily autentičtěji. Texty jsou
uvedeny v tabulkách 1–5 a jejich grafická úprava je v přílohách 3–12. Konkrétně šlo o antivirus,
opalovací krém, městskou hromadnou dopravu, zubní pastu a vložky do bot. Byly zvoleny
produkty, u kterých lze důvěryhodně komunikovat jak promotion, tak i prevention zaměření a
bylo možné vypíchnout právě chtěné aspekty pro dané zaměření. Zdůrazňované aspekty byly
přizpůsobeny tak, aby odpovídaly předchozím poznatkům z teoretických prací a výzkumů
ohledně regulačního zaměření uvedených v teoretické práci.
V této části se lišily dvě varianty dotazníku. Jedna varianta obsahovala reklamní texty
prezentované v regulačním zaměření promotion a druhá varianta v zaměření prevention.
Produkty, grafické provedení i pořadí reklamních textů byly v obou mutacích stejné. Varianta
promotion byla spíše pozitivně laděna a soustředila se na benefity, které je možné získat
používáním produktu. Zatímco varianta prevention zdůrazňovala negativní dopady, které by
mohlo mít nepoužívání produktu a evokuje tak v příjemcích strach.
Marketingové texty v této části byly hodnoceny na desetistupňové škále, kde 1 byla
nulová pravděpodobnost vyzkoušení produktu a 10 velmi vysoká pravděpodobnost. Byla
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vybrána nejširší, desetistupňová škála, aby měli účastníci prostor určit hodnocení
pravděpodobnosti co nejpřesněji.
Antivirus:
Prevention

„Náš antivirový system Váš počítač ochrání od virusu a zamezí jeho
zpomalování.“

Promotion

„S naším antivirovým systémem bude Váš počítač fungovat rychle a
bezproblémově!“

Tabulka 1: Reklamní texty antivirus.
Opalovací krém:
Prevention „Náš opalovací krém Vaši pokožku ochrání před onemocněním kůže a zamezí
jejímu stárnutí.“
Promotion

„Díky našemu opalovacímu krému si zachováte svůj bronz a Vaše pokožka si
udrží svůj mladý a svěží vzhled.“

Tabulka 2: Reklamní texty opalovací krém.

Městská hromadná doprava:
Prevention „Pokud při jízdě do práce zvolíte místo auta MHD, nebudete tím tolik
znečišťovat životní prostředí a utratíte méně peněz.“
Promotion

„Pokud pro jízdu do práce zvolíte místo auta MHD, zlepšíte tím životní
prostředí a budete mít víc peněz na Vaše oblíbené aktivity.“

Tabulka 3: Reklamní texty městská hromadná doprava.
Zubní pasta:
Prevention „Při používání naší zubní pasty budou vaše zuby ochráněny před zubním kazem
a záněty.“
Promotion

„Při používání naší zubní pasty budou Vaše zuby zářivě bílé a Vaše dásně
zdravé!“

Tabulka 4: Reklamní texty zubní pasta.
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Vložky do bot:
Prevention „Používání našich vložek do bot zmírní Vaše bolesti nohou i zad a ochrání Vás
před možnou deformací chodidla.“
Promotion

„S našimi novými vložkami do bot budete mít zdravá chodidla i páteř a každá
bota bude rázem pohodlnější!“

Tabulka 5: Reklamní texty vložky do bot.

2.2.1.3. Demografické údaje
Poslední část dotazníku byla demografická sekce, která obsahovala otázky týkající se
pohlaví, věku a nejvyššího dosaženého vzdělání. Nicméně tyto údaje nebyly pro vyhodnocení
výzkumu rozhodující a tato sekce byla v dotazníku obsažena, aby bylo možné popsat
charakteristiky souboru účastníků výzkumu. Na konci demografické části byl respondentům
ponechán prostor na případné komentáře.

2.3. Průběh výzkumu
Výzkum probíhal po dobu 7 dnů a byl šířen především pomocí sociálních sítí a
prostřednictvím e-mailu. Účastníkům výzkumu nebylo předem prozrazeno, co je zkoumáno ani
v úvodním textu ani v samotném názvu, který byl zvolen neutrálně: Vliv reklamního sdělení na
rozhodování.

2.3.1. Respondenti
Z pohledu designu výzkumu nebylo klíčové omezovat se při výběru respondentů pouze
na specifickou skupinu lidí. Nicméně určité demografické informace o účastnících výzkumu
nám mohou pomoci definovat limitace tohoto výzkumu, kterým by bylo dobré v budoucích
replikacích nebo podobných výzkumech předejít.
Výzkumu se zúčastnilo celkem 232 respondentů. Obě verze dotazníku měly stejný počet
odpovědí, tedy 116. Mezi účastníky převažovalo ženské pohlaví, které bylo zastoupeno celkově
65,5 %. Muži tvořili zbylých 34,5 % z celkového počtu respondentů v obou verzích dotazníku.
Věkové složení respondentů bylo velmi široké. Nejmladší uvedený věk je 12 let a
nejvyšší 73 let. Nejvyšší zastoupení měla věková kategorie mezi 19–30 roky. Co se týče
vzdělání, tak nadpoloviční většina uvedla základní vzdělání. Zbylá část respondentů byl mix
středoškolského

vzdělání

s vyučením/bez

vyučení,

s/bez

maturity,

základního

a

vysokoškolského vzdělání. Druhou nejzastoupenější skupinou bylo vysokoškolské vzdělání
s bakalářským titulem.
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Nejvyšší dosažené vzdělání
Základní vzdělání
Střední (s vyučením/bez vyučení, s maturitou/bez maturity, odborné i neodborné)
Vyšší odborné
Vysokoškolské – bakalářský titul
Vysokoškolské – magisterský titul
Vysokoškolské – doktorský titul nebo vyšší
Tabulka 6: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

Počet respondentů
25
116
5
48
32
6

2.4. Vyhodnocení
Ve výzkumu bylo nejprve vyhodnoceno regulační zaměření účastníků, které se poté
analyzovalo ve vztahu s jejich reakcemi na reklamní texty. Hypotéza předpokládá, že pokud
dojde k fitu mezi zaměřením textu a účastníka, tj. oba prvky budou mít zaměření prevention,
odrazí se to na hodnocení textů. A to tak, že by texty působily přesvědčivěji a respondenti by
označili vyšší pravděpodobnost vyzkoušení produktu.

2.4.1. Výsledky regulačního zaměření
První část dotazníku zjišťovala regulační zaměření respondentů. Abychom mohli se
získanými daty dále pracovat bylo potřeba ověřit jejich korelaci a reliabilitu. Korelace daných
dvou škal se ověřuje pomocí Pearsonova korelačního koeficientu 0,072; p=0,277. Peasronův
korelační koeficient ukazuje sílu lineárního vztahu mezi daty a její hodnoty se pohybují mez 1 a 1, kdy čím blíž je hodnota rovna -1, nebo 1, tím silnější je korelace. Naopak, když se hodnota
koeficientu blíží k 0, značí to slábnoucí korelaci a v 0 není mezi daty žádná korelace (Sedgwig,
2012). Naměřená hodnota r=0,072 je v praxi, v kontextu socio-psychologických výzkumů
považována za slabou5, což značí, že korelace je velmi slabá a mezi daty nejsou žádné
signifikantní vztahy.
Dalším vyhodnoceným faktorem je reliabilita, tedy spolehlivost, věrohodnost, škál.
Jedním z nejpoužívanějších koeficientů je Cronbachovo alfa, který vyjadřuje, do jaké míry
vyjadřují všechny zkoumané položky podobnou věc. Pro promotion vyšla Cronbachovo alfa =
0,640 a pro prevention Cronbachovo alfa = 0,679. Budeme-li respektovat Klinovo pravidlo,
které říká, že by reliabilita měla dosahovat minimálně hodnoty 0,7 a vezmeme-li v úvahu

5

0,00 - 0,19 „velmi slabá“
0,20 - 0,39 „slabá“
0,40 - 0,59 „střední“
0,60 - 0,79 „silná“
0,80 - 1,00 „velmi silná“
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krátkou škálu tohoto výzkumu, jsou naměřené hodnoty stále v normě a měření regulačního
zaměření můžeme považovat za spolehlivé (Kline, 1993).
Jak Cronbachovo alfa, tak i kolerace dvou škal vyšly v souladu s očekáváním. Základní
předpoklady dotazníku zjišťující regulační zaměření participantů výzkumu jsou tedy splněny a
výsledky je možné použít pro další část výzkumu.

2.4.2. Výsledky hodnocení reklamních textů
Vyhodnocení proběhlo pomocí analýzy ANCOVA, která analyzuje kovariaci. Tato
analýza spojuje prvky analýzy rozptylů a vícenásobné regrese. Tabulky č. 9 - 13 obsahují
výsledky ANCOVA analýzy pro jednotlivé produkty hodnocené v druhé časti dotazníku.
V každé z tabulek jsou pro nás především důležité řádky s interakcí mezi hodnotou promotion
či prevention a experimentální skupinou.

ANCOVA Zubní pasta
df

F

p

η²p

skupina

1

0.2044

0.652

0.001

RFpromo

1

1.1420

0.286

0.005

RFprevent

1

0.7026

0.403

0.003

skupina ✻ RFpromo

1

0.0146

0.904

0.000

skupina ✻ RFprevent

1

0.0181

0.893

0.000

Residuals

226

Tabulka 7: ANCOVA analýza Zubní pasta (Zdroj: vlastní zpracování).
ANCOVA Antivirus
df

F

p

η²p

RFpromo

1

0.42720

0.514

0.002

RFprevent

1

0.00135

0.971

0.000

skupina

1

0.01123

0.916

0.000

skupina ✻ RFpromo

1

0.03149

0.859

0.000

skupina ✻ RFprevent

1

0.00522

0.942

0.000

Residuals

226

Tabulka 8: ANCOVA analýza Antivirus (Zdroj: vlastní zpracování).
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ANCOVA opalovací krém
df

F

p

η²p

RFpromo

1

1.025

0.313

0.005

RFprevent

1

2.100

0.149

0.009

skupina

1

0.936

0.334

0.004

skupina ✻ RFpromo

1

0.319

0.573

0.001

skupina ✻ RFprevent

1

1.944

0.165

0.009

Residuals

226

Tabulka 9: ANCOVA Analýza opalovací krém (Zdroj: vlastní zpracování).
ANCOVA Městská hromadná doprava
df

F

p

η²p

RFpromo

1

0.651

0.421

0.003

RFprevent

1

2.060

0.153

0.009

skupina

1

4.714

0.031

0.020

skupina ✻
RFpromo

1

2.446

0.119

0.011

skupina ✻
RFprevent

1

2.116

0.147

0.009

Residuals

226

Tabulka 10: ANCOVA Analýza Městská hromadná doprava (Zdroj: vlastní
zpracování).
ANCOVA Vložky do bot
df

F

p

η²p

RFpromo

1

1.9693

0.162

0.009

RFprevent

1

0.7318

0.393

0.003

skupina

1

0.0737

0.786

0.000

skupina ✻ RFpromo

1

3.37e-4

0.985

0.000

skupina ✻ RFprevent

1

7.21e-4

0.979

0.000

Residuals

226

Tabulka 11: ANCOVA Analýza Vložky do bot (Zdroj: vlastní zpracování).
Výsledky v tabulkách demonstrují, že u žádného z produktů nebyl vyhodnocen
statisticky významný vztah mezi hodnotou pro promotion či prevention a hodnocením
přesvědčivosti reklamního textu daného produktu, ať už zaměřeného na promotion, nebo
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prevention. Znamená to tedy, že nebyly zaznamenány výrazně odlišené odpovědi u lidí
s regulačním zaměřením prevention a promotion v závislosti na tom, která verze zaměření
reklamního textu jim byla přiřazena.

2.4.3. Hypotézy
H1 uvádí, že reklamní texty obsahující strach budou účastníky experimentu hodnoceny
jako přesvědčivější. Tabulka 12 obsahuje deskriptivní data ukazující celkové srovnání účinnosti
jednotlivých reklamních textů, která porovnávají prevention a promotion zaměření textů, avšak
neberou v úvahu zaměření hodnotících. Z dat v tabulce můžeme vyčíst, že prevention zaměřené
texty byly sice lépe hodnoceny než texty promotion. U většiny produktů je to však statisticky
zanedbatelný rozdíl a u antiviru bylo dokonce hodnocení pro promotion i prevention stejné.
Jediný produkt, u kterého se podařilo najít statisticky významný rozdíl je opalovací krém (t
(230) = 2,79; p = 0,006), může tedy mít význam i o jakou kategorii se jedná. H1 tedy nebyla
potvrzena.
Deskriptivní výsledky Celkové srovnání účinnosti

N

Mean

Median

Standard deviation

Minimum

Maximum

skupina

pasta

Prevention

116

Promotion

antvirus

krem

MHD

vlozky

116

116

116

116

116

116

116

116

116

Prevention

3.86

3.90

3.68

5.83

4.75

Promotion

3.35

3.90

2.94

5.79

4.18

Prevention

3.00

4.00

3.00

6.00

5.00

Promotion

3.00

3.00

3.00

6.00

4.00

Prevention

2.24

2.30

2.15

2.75

2.31

Promotion

1.91

2.22

1.89

2.72

2.34

Prevention

1

1

1

1

1

Promotion

1

1

1

1

1

Prevention

10

10

10

10

10

Promotion

9

10

9

10

10

Tabulka 12: Deskriptivní výsledky Celkové srovnání účinnosti jednotlivých
reklamních textů (Zdroj: vlastní zpracování).
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H2 tvrdí, že texty budou hodnoceny jako přesvědčivější v případě, že dojde ke shodě
mezi regulačním zaměřením účastníka a zaměřením textu. Mělo by tedy platit, že pokud bude
sdělení i účastník v zaměření prevention odrazí se to na hodnocení přesvědčivosti reklamního
textu, která by měla být vyšší než ve stavu, kdy jsou účastník a sdělení jinak zaměření. Obdobně
by to mělo platit i pro zaměření promotion. Z výsledků analýzy hodnocení propagačních textů
se bohužel nepodařilo vyčíst žádný významný vztah, což znamená, že hypotéza nebyla
potvrzena.
Tabulky 13 a 14 zobrazují deskriptivní výsledky hodnocení reklamních textů u lidí, kteří
měli buď nízké, nebo vysoké skóre promotion, nebo prevention. Vysoká hodnota je definována
jako vyšší než 4 a nízká je naopak menší než 3. Lidé se středními hodnotami do této tabulky
výsledků nebyli zařazeni. Pokud se podíváme na deskriptivní výsledky v tabulce 13, tak
zjistíme, že rozdíly v hodnocení u lidí s nízkou a u lidí s vysokou hodnotou prevention jsou
opravdu minimální. To samé platí pro promotion regulační zaměření respondenů i textů, které
najdeme v tabulce 13. Pro prevention naopak vyšly deskriptivní hodnoty v opačném směru než
u promotion.
Deskriptivní výsledky Prevention
Prevent_vysoká_
hodnota
N

Mean

Median

Standard
deviation

Minimum

Maximum

pasta

antvirus

krem

MHD

vlozky

RFprevent

0

22

22

22

22

22

22

1

28

28

28

28

28

28

0

4.36

4.32

3.14

5.14

5.00

2.44

1

4.46

4.39

4.21

6.79

5.29

4.37

0

4.00

4.00

3.00

5.00

5.50

2.50

1

4.00

4.00

4.00

7.00

4.50

4.40

0

2.61

2.17

1.96

2.83

2.35

0.324

1

2.38

2.59

2.42

2.69

2.57

0.170

0

1

1

1

1

1

1.60

1

1

1

1

1

2

4.20

0

9

8

7

10

10

2.80

1

10

10

10

10

10

4.80

Tabulka 13: Deskriptivní výsledky Prevention (Zdroj: vlastní zpracování).
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Deskriptivní výsledky Promotion
promo_vysoká
_hodnota
N

Mean

Median

Standard
deviation

Minimum

Maximum

pasta

antvirus

krem

MHD

vlozky

RFprevent

0

20

20

20

20

20

20

1

15

15

15

15

15

15

0

3.40

3.90

3.35

6.35

4.55

3.52

1

2.60

2.93

2.27

4.27

3.40

3.64

0

3.00

4.00

3.00

6.50

4.00

3.60

1

2

3

2

3

3

3.80

0

2.01

1.86

2.30

2.68

2.46

0.785

1

1.80

1.75

1.33

3.08

2.35

0.760

0

1

1

1

1

1

1.80

1

1

1

1

1

1

2.40

0

7

7

9

10

9

4.80

1

6

7

5

10

8

4.80

Tabulka 14: Deskriptivní výsledky Promotion (Zdroj: vlastní zpracování).

2.5. Diskuze
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda reklamní texty vyvolávající strach mají vliv na
přesvědčivost daných sdělení. Konkrétně se zkoumal vztah mezi regulačním zaměřením
příjemce sdělení a toho, jak je zaměřené právě sdělení.
V první části výzkumu bylo úspěšně zjištěno regulační zaměření všech účastníků
výzkumu. Víme tedy, zda jednotlivec, který vyplnil dotazník měl regulační zaměření promotion
nebo prevention. Měření regulačního zaměření bylo vyhodnoceno jako reliabilní a tím pádem
bylo možné data použít pro vyhodnocení druhé část a získat tak výsledky celého výzkumu.
Druhá část výzkumu byla vyhodnocena analýzou ANCOVA, která zkoumala statisticky
významné vztahy mezi regulačním zaměřením účastníků a hodnocením reklamních textů
s rozlišením toho, o kterou variantu textů se jednalo. Bohužel se nenašel signifikantní efekt
regulačního zaměření na hodnocení reklamního textu ve shodném zaměření.
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Reklamní texty uvedené v druhé části dotazníku nelze považovat za běžná reklamní
sdělení. Není v nich obsažena žádná konkrétní značka ani produkt, což může omezovat jejich
validitu. Bylo to však nutné kvůli odstranění rušivých vlivů spojených s konkrétními značkami.
Výzkum sice nepotvrdil očekávanou vyšší přesvědčivost strachu v reklamních textech
popsanou v H1, avšak tato práce se zaměřuje na regulační zaměření a jeho spojitost s emocí
strachu. Je tedy možné, že v jiném kontextu bude mít strach větší přesvědčovací efekt.
Taktéž výzkum nepotvrdil H2, tedy nenašla se žádná významná souvislost mezi
regulačním zaměřením a shodným zaměřením reklamního textu. Lze z toho vyvodit, že
v případě těchto konkrétních sdělení, nemá stav regulační fit pozitivní vliv na míru
přesvědčování příjemců.
Ačkoliv výzkum nepotvrdil hypotézy, stále to jsou zajímavé a přínosné výsledky, které
však musíme brát jako orientační a spíš podněcují k dalším výzkumům. Regulační zaměření je
poměrně dost popsaným jevem, avšak regulační fit zatím není tak prozkoumaný (Aaker & Lee,
2006). I to může být příčinou toho, že hypotéza byla stanovena na základě publikací zkoumají
Regulační fit, které však zatím popisují jen některé případy vztahů (např: Kim, 2006; Avnet &
Higgins, 2006; Liberman et al, 2001).
Vyšší část respondentů byla ženského pohlaví, což může být zapříčiněno distribucí
dotazníku přes sociální sítě anebo tím, že ženy ochotněji vyplňují dotazníky. Je možné, že i
tento nepoměr v pohlaví měl vliv na výsledky výzkumu.

2.6. Limitace výzkumu a prostor pro další zkoumání
Ačkoli výzkum nepotvrdil stanovenou hypotézu, i tak věřím, že přinesl zajímavá zjištění
a bude přínosné pro budoucí replikace, či podobné výzkumy stanovit omezení, se kterými se
tento výzkum potýkal. V první řadě je nutné vypíchnout, že strach je velmi subjektivní pocit a
každý potřebuje k navození pocitu strachu jiné podněty a jinou intenzitu. Není tedy možné
poznatky z této studie generalizovat a subjektivitu můžeme považovat za jednu z limitací,
kterou nelze ovlivnit či jí odstranit. Individuální vnímání strachu může být například
zapříčiněno kulturním, rodinným nebo společenským zázemím jedince. Kdybychom chtěli
subjektivitu vnímání strachu ve výzkumu co nejvíce omezit, mohlo by pomoci provést
experimenty v jednotlivých skupinách lidí s co nejpodobnějším zázemím. Tím bychom měli
šanci alespoň částečně eliminovat faktor subjektivity.
Dalším z omezení, které mohly negativně ovlivnit výsledky výzkumu byl soubor
respondentů. V tomto výzkumu tvořilo soubor respondentů 232 lidí. V případě vyššího počtu
respondentů by byla vyšší šance získat statisticky významnějších dat. Zároveň by větší soubor
27

respondentů spolu s jejich větší různorodostí mohli přinést jednoznačnější výsledky. Když se
podíváme na věkovou škálu v souboru respondentu, uvidíme, že nejzastoupenější věkovou
skupinou jsou lidé ve věku od 20 do 30 let. Avšak mezi respondenty jsou i lidé ve věku 12 let
a 73 let a tyto věkové skupiny mají logicky velmi odlišné vnímání strachu a jsou jinak náchylní
na přesvědčivost reklamních sdělení. Z tohoto důvodu by bylo v budoucích výzkumech lepší
se soustředit na určité věkové skupiny a ty následně porovnávat mezi sebou. V tomto případě
je možné, že odpovědi jednotlivých zástupců věkových skupin jsou tak odlišné, že není možné
dostat konzistentní výsledek a může to být jednou z příčin statisticky málo významných vztahů
ve vyhodnocení ANCOVA analýzy.
V případě replikace nebo uskutečnění podobného výzkumu by stálo za to spustit pretest,
či sérii pretestů, které by ověrily jak textové, tak i vizuální úpravy hodnocených reklamních
textů. V případě tohoto výzkumu nebylo zřejmé, zda respondenti vůbec text vyhodnotili jako
zajímavý, či jestli by je více nezaujala nějaká jiná jazyková nebo vizuální úprava. Případný
pretest by nehodnotil přesvědčivost reklam, ale jejich vizuální či textovou atraktivitu. Samotný
výzkum by pak hodnotil jejich přesvědčivost, stejně jako tomu bylo u tohoto výzkumu. Co se
týká počtu hodnocených reklamních textů, v budoucím výzkumu by bylo možné zvýšit jejich
počet, což by mohlo přinést komplexnější výsledky.
Další limitací je, že v tomto výzkumu měli účastníci všechna sdělení buď se zaměřením
promotion, nebo prevention. Pro hodnocení by bylo vhodnější sdělení namíchat tak, aby byly
v jednom dotazníku jak texty se zaměřením promotion, tak i se zaměřením prevention. Toto
však nebylo možné z důvodu uskutečnění výzkumu přes aplikaci Google Forms, která takové
řešení neumožňuje.
Poslední omezení se týká toho, jaký má účastník výzkumu osobní postoj
k marketingové komunikaci. Tento poznatek vychází z komentářů, které respondenti měli
možnost napsat na konci dotazníku. V dnešní době se poměrně často vyskytují lidé, kteří jsou
již předem odmítaví k jakýmkoli reklamním sdělením. Ačkoliv na ně mohou reklamní texty
podvědomě působit, tak v hodnocení zaškrtnou nejnižší možnost pravděpodobnosti vyzkoušení
produktu či služby, protože se snaží být vůči přesvědčivosti reklam imunní. Tyto lidi by pak
bylo vhodné vyřadit z výzkumu, protože je pravděpodobné, že jejich hodnocení nebude
relevantní a objektivní.
Vzhledem k rozsahu a povaze práce nebylo možné provést výzkum v takovém měřítku
a do takové hloubky, aby se dalo předejít některým z popsaných omezení. Nicméně věřím, že
práce i tak přinesla přínosná, však jen orientační zjištění, která poslouží jako dobrý základ pro
budoucí výzkumy a práce.
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Závěr
Cílem této práce bylo uvést teoretické pozadí pro emoce strachu a teorii regulačního
zaměření a uskutečnit experiment zkoumající vliv emoce strachu na přesvědčování
v marketingové komunikaci.
Teoretická část předložila dostupné poznatky o emocích a jejich přesvědčování se
zaměřením právě na emoci strachu. V druhé řadě se soustředila na teorii regulačního zaměření
a vysvětlila pojem regulační fit. Jak regulační zaměření, tak i regulační fit byly ještě přiblíženy
skrze rozebrané výzkumy, které tyto psychologické koncepty zkoumaly z různých úhlů.
Na základě teoretické části byly v druhé, praktické části práce definovány dvě hypotézy.
První předpokládala, že reklamní sdělení obsahující strach budou přesvědčivější. Druhá tvrdila,
že pokud dojde ke shodě mezi regulačním zaměřením účastníka a zaměřením marketingového
sdělení, bude takové sdělení ohodnoceno jako přesvědčivější. Výzkum pak ověřoval tyto
stanovené hypotézy formou dotazníkového šetření v on-line prostředí. První část dotazníku
zjišťovala defaultní regulační zaměření respondentů a v druhé části dotazníku účastníci
hodnotili přesvědčivost reklamních textů. Výzkum byl proveden ve dvou mutacích dotazníku,
který se lišil právě ve druhé části, která obsahovala texty v různém regulačním zaměření. Cílem
experimentu bylo najít signifikantní souvislosti mezi regulačním zaměřením respondentů a
hodnocením přesvědčivosti sdělení ve stejném zaměření. V tomto případě by měla být
přesvědčivost textu vyšší než v opačném případě.
Výzkum bohužel nepotvrdil ani jednu z hypotéz a ve výsledcích se nepodařilo najít
statisticky významné vztahy mezi regulačním zaměřením účastníků a hodnocením stejně
zaměřených textů. Taktéž se nepotvrdilo, že by sdělení obsahující strach byla přesvědčivější.
Ačkoliv se ani jedna z hypotéz nepotvrdila, výzkum i tak přinesl zajímavé výsledky, které
podněcují budoucí replikace či podobné výzkumy. I z tohoto důvodu byly podrobně vypsány
limitace výzkumu.
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Summary
This bachelor thesis presents complex overview on the topic emotions in marketing
communication, especially focusing on the emotion of fear and its persuasive effect. The aim
of the thesis was to state the background of the emotion of fear and its effect in marketing
communication.
The

theoretical

part

showed

findings

about

emotions

and

its

role

in persuasion and about the Regulatory Focus Theory and the term Regulatory Fit. Both
Regulatory

Focus

and

fit were

demonstrated by

researches examining these

psychological concepts from different perspectives.
Based on the theoretical part was formed the practical part and the two hypotheses. First
one expected that marketing texts using fear will be more persuasive. The other one claimed
that if there is fit in regulatory focus of the participant and the frame of the text, such text will
be marked as more persuasive. The experiment was proving the hypotheses using online questionnaire. First part of the questionnaire was examining the regulatory focus of the
participants and the second part, participants were evaluating the persuasion of the marketing
messages. The experiment was held in two different version of the questionnaire and
the difference was at the second part, where the messages varied by framing. The aim of the
experiment was to find significant data connection regulatory focus of the participants and the
evaluation of messages in the same frame. In this case was the persuasion expected to
be higher.
The research did not confirm any of the hypotheses and the results did not show
any statistical significant relationship between regulatory focus and differently framed
messages. Although the research did not confirm any hypotheses it still shows reliable and
interesting data that can be used for further researches.
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