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Abstrakt: 

Tato bakalářská práce se zabývá konformitou a vyhověním, respektive technikami 

vyhovění. Práce má povahu teoretické studie a je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole 

vysvětluji, co konformita je, jak vzniká a co ji ovlivňuje. V další části se věnuji výzkumům, 

které se týkají konformity. Uvádím tzv. klasické studie konformity. Především jsem se ale 

zaměřila na nové oblasti zkoumání konformity. Ve třetí části se již věnuji jednotlivým 

technikám vyhovění. V sociální psychologie rozlišujeme celkem čtyři - techniku nohy ve 

dveřích, techniku dveří v tváři, techniku nízké koule a techniku to není vše. Závěrečnou část 

práce tvoří návrh výzkumu, který jsem zaměřila na dvě z uvedených technik - na techniku 

nohy ve dveřích a techniku dveří v tváři.   
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„to není vše“  



 

 

Abstrakt: 

This thesis deals with conformity and compliance, respectively compliance 

techniques. Thesis is composed as a theoretical paper and is divided into four chapters. In the 

first chapter I explain what is conformity, how it arises and what affects it. In the second 

chapter I deal with researches which relate to the conformity. I mention so-called classic study 

of conformity. I focused especially on new areas of researches of conformity. In the third part 

I deal with various compliance techniques. We distinguish four compliance technique in 

social psychology - foot-in-the-door technique, face-in-the-door technique, low-ball technique 

and that’s-not-all technique. The final part consists of a research proposal that I focused on 

two of these techniques - foot-in-the-door and face-in-the-door technique.  
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Úvod 

 

Téma techniky vyhovění jako druh konformity jsem si vybrala, protože se mi zdálo 

zajímavé a v České republice na toto téma nebylo příliš publikováno. U nás se tomuto tématu 

věnoval především PhDr. Ivan Slaměník, ale výzkumy týkající se konformity a technik 

vyhovění probíhaly a stále probíhají spíše v zahraničí. Cílem práce je seznámit čtenáře 

s tématem konformity a fungováním jednotlivých technik. 

První kapitola je věnována konformitě. Rozhodla jsem se jí věnovat vlastní kapitolu 

z toho důvodu, aby měl každý čtenář dostatek informací potřebných pro porozumění tomu, co 

vlastně konformita je, jak vzniká a co ji ovlivňuje. Tyto informace jsou podle mého názoru 

důležité pro pochopení principu samotného vyhovění a také pro porozumění principu 

fungování jednotlivých technik.  

Ve druhé kapitole jsem se věnovala experimentům, které se týkají konformity. 

Kapitole je rozdělena na dvě části. V první části jsem představila tzv. klasické studie, které 

stály u zrodu zájmu o tuto oblast sociální psychologie. Považovala jsem za důležité je zařadit, 

i když jsou velmi známé, protože tvoří základ pro další experimenty, které jsou s různým 

zaměřením prováděny až do dnešní doby. Ve druhé části uvádím současné experimenty 

z oblasti konformity, například výzkumy konformity u dětí a mladistvých.  

Třetí kapitola se zabývá již samotnými technikami vyhovění - „technikou nohy ve 

dveřích“, „technikou dveří v tváři“, „technikou nízké koule“ a „technikou to není vše“. Každé 

technice jsem se věnovala samostatně. Nejdříve jsem uvedla podstatu této techniky a princip 

jejího fungování. Poté jsem se již věnovala výzkumům, které se danou techniku zabývaly. U 

každé techniky jsem uvedla původní experiment, který potvrdil její existenci a účinnost. Poté 

jsem se zaměřila na novější výzkumy, i když především u techniky „to není vše“ to bylo 

poměrně problematické, protože tato technika byla, co se týče výzkumů, opomíjena.  

V závěru bakalářské práce rozpracovávám návrh výzkumu. Jedná se o návrh, který 

jsem nerealizovala, takže jeho přínos může být hodnocen pouze na hypotetické úrovni. 

Zaměřila jsem se na jednu z technik vyhovění a navrhla design terénního výzkumu, respektive 

experimentu. 
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1. Konformita 
 

Co je to konformita? Týká se všech? Které faktory ji ovlivňují a jak? Tyto a další 

otázky týkající se toho, proč se lidé přizpůsobují, v jaké míře a čím je to ovlivňováno, se snaží 

psychologové pohybující se v oblasti sociální psychologie zodpovědět již bezmála půl století.  

Abychom mohli porozumět této tématice v její plné šíři, měli bychom začít 

vysvětlením toho nejzákladnějšího a to je v tomto případě tzv. sociální vliv. Nejspíše každý 

se během svého života setkal se situacemi, ve kterých se nechal ovlivnit názory druhých lidí. 

To, zda vlivu okolí skutečně podlehneme a dojde ke změnám v našich úsudcích, názorech a 

postojích v důsledku konfrontace s odlišnými názory druhých lidí, ovšem záleží na mnoha 

okolnostech. V rámci sociálního vlivu rozlišujeme dva základní druhy - vliv většiny 

(konformitu) a vliv menšiny (inovaci) (Hewstone & Stroebe, 2006). Na tomto místě se budu 

podrobněji věnovat pouze vlivu menšiny, protože vlivu většiny neboli konformitě je věnována 

celá tato kapitola.  

O vlivu menšiny se hovoří v takových situacích, kdy jednotlivci či málo početné 

skupiny zpochybňují zaběhnuté vnímání většinové společnosti týkající se různých otázek a 

zpochybňují také zavedené společenské normy. Právě menšiny bývají často původci inovací a 

sociálních změn a to z toho důvodu, že přichází s originálními nápady a návrhy. Příkladů 

ovlivnění většiny menšinou existuje celá řada. Já bych ráda zmínila podle mého názoru velmi 

výrazné jedince, kteří ovlivnili nejen dobu, ve které žili, ale jejich názory jsou živé dodnes. 

Například Galileo Galilei, Charles Darwin nebo Sigmund Freud. Každá z těchto osobností  

přišla s novou teorií, která se nejprve setkala se silným odporem většiny, ale posléze došlo k 

důležitým změnám ve vnímání  kosmu, evoluce a lidské psychiky u většinové společnosti 

(Gardikiotis, 2011).  

 

1. 1 Vysvětlení konformity  
 

Konformitu můžeme definovat jako změny v chování nebo v názorech člověka 

v důsledku sociálního tlaku společnosti, skupiny či jiného jedince na jeho přizpůsobení se či 

vyhovění určitým požadavkům. Tento sociální tlak může být buď skutečný, nebo pouze 

domnělý. Jelikož se jedná o změny chování či názorů, které nevznikají spontánně a 

dobrovolně z rozhodnutí jedince, ale o změny, které nastaly v důsledku tlaku okolí, mohou 

lidé v takové situaci prožívat ambivalentní pocity. Člověk sice splní požadavky, které jsou na 
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něj kladeny, ale nemusí je vždy vnitřně přijmout za své nebo dané požadavky mohou být 

v rozporu s jeho osobním přesvědčením. V takovém případě sice člověk dělá to, co by měl, 

ale ne to, co by chtěl, což může být v některých případech psychicky náročné. Tím, co lidé 

v takových případech prožívají, se zabývá řada studií týkajících se konformity (Slaměník, 

2008).   

 

1. 1. 1 Příčiny konformity  
 

Jako samotné příčiny konformity sociální psychologové uvádí dvě lidské potřeby - 

potřeba mít pravdu a potřeba být oblíbený. Základem těchto potřeb je informační a 

normativní sociální vliv. Každý člověk má tyto potřeby různě silné, ale bývají silnou motivací 

pro konformní jednání. Tyto potřeby jsou známé již od roku 1955, kdy američtí psychologové 

M. Deutsch a H. B. Gerard provedli empirickou studii vlivu normativního a informačního 

vlivu na rozhodování jedince. Použili a popsali různé modifikace původního Aschova 

experimentu. Jedince vystavili různým situacím, ve kterých se lišila míra tlaku na jeho 

přizpůsobení se (konfrontace tváří v tvář, anonymní situace a situace ve skupině). Z výsledků 

a doplňujících otázek zjistili, že tyto vlivy silně ovlivňují rozhodování jedince. Uvedli také 

skutečnost, že ačkoli se člověk chová podle očekávání okolí a říká to, co se od něj očekává, 

nemusí to nutně znamenat změnu v jeho myšlení. Člověk se sice chová podle očekávání, ale 

ponechává si svůj původní úsudek (Deutsch, & Gerard, 1955).  

 

1. 1. 2 Projevy konformity  
 

Podle Aronsona (2012) rozlišujeme tři druhy reakcí na sociální vliv - souhlas, 

ztotožnění a internalizaci. Tyto tři typy reakcí úzce souvisí s případným vnitřním rozporem 

jedince, na kterého je tlak vyvíjen. 

Prvním z projevů konformity je souhlas. Souhlas je označován za nejpovrchnější 

projev konformity. Člověk sice navenek změní své chování, ale tato změna není způsobena 

změnou jeho hodnot, názoru či přesvědčení, ale většinou je zapříčiněna pouhým slibem 

odměny nebo naopak hrozbou trestu. Protože se v tomto případě nejedná o vnitřní proměnu 

daného člověka, ale dochází pouze ke změnám v pozorovatelném chování, trvá takové 

chování zpravidla pouze tak dlouho, jak dlouho dostává odměnu nebo se chce vyhnout trestu. 

Na této úrovni konformity můžeme podle mnoha vědců nalézt pouze malý rozdíl mezi lidmi a 
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ostatními živočichy. Protože souhlas funguje na principu odměn a trestů, kterému rozumí i 

ostatní organismy.  

Dalším projevem konformity je ztotožnění. Myslím si, že každý člověk nalezne ve 

svém životě alespoň jednu osobu, kterou považuje či někdy považoval za svůj osobní vzor, ať 

už se jedná o člena rodiny, příbuzného, přítele, učitele či někoho jiného. V případě ztotožnění 

dochází k přebírání vzorců chování nebo názorů, se kterými se setkáváme právě u našich 

vzorů. Ať již na zcela vědomé či nevědomé úrovni, toužíme být jako oni. A proč? Odpovědí 

na tuto otázku může být celá řada. Jednou z odpovědí by mohla být skutečnost, že náš vzor 

považujeme za inteligentní, úspěšnou, vtipnou a milou osobnost. Motivací pro změnu chování 

tedy není odměna nebo trest jako u souhlasu, ale naše vlastní přání být jako náš vzor nebo 

snaha se mu, co nejvíce podobat. Jedná se o silnější projev konformity, než je souhlas, 

protože člověk věří názorům, které přijímá, i když o nich nemusí být hluboce přesvědčen. 

Často do svého života začleňujeme názory lidí, které máme rádi nebo je obdivujeme. 

Poslední typem reakce na sociální vliv je internalizace. Jedná se o nejsilnější reakci 

na sociální vliv, protože v tomto případě dochází k vnitřnímu přijetí hodnot či určitého 

přesvědčení. Důležitým vodítkem pro to, zda dané informace přijmeme za své a začleníme je 

do našeho systému hodnot, je důvěryhodnost osoby, která nám informace poskytuje. Jedná se 

o nejtrvalejší a nejhlubší změnu, protože v okamžiku, kdy dojde k internalizaci hodnot či 

názorů, nespojujeme již tyto hodnoty s odměnou, trestem nebo přáním být jako někdo jiný, 

ale považujeme je za své vlastní. Tyto názory jsou poté velmi odolné vůči změně, ale jelikož 

je pro člověka důležité mít pravdu, může dojít k transformaci přijatých informací, pokud se 

setkáme s novějšími a přesnějšími informacemi. 

 

1. 1. 3 Různá dělení konformity  
 

V odborné literatuře se můžeme setkat s různými děleními a rozlišeními konformity. 

Já bych na tomto místě ráda uvedla tři, které považuji za důležité.  

Prvním rozdělením je rozlišování konformity, antikonformity a nonkonformity . 

Antikonformita i nonkoformita jsou opakem konformity, ale jejich projevy jsou rozdílné. O 

antikonformitě mluvíme v takovém případě, že se jedinec bouří proti tlaku okolí a vědomě se 

mu brání. Takový člověk se snaží, co nejvíce se odlišit od ostatních lidí. Antikonformita se 

může projevit například v celkovém vzhledu (styl oblékání, úprava a barva vlasů, tetování 

apod.), v názorech nebo v chování. Pro představu si můžeme uvést situaci, ve které se může 
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projevit antikonformní jednání. Například chystáme-li se na koncert České filharmonie do 

Rudolfina, oblékneme si oblek nebo kostýmek, protože se jedná o společenskou událost, na 

které se očekává dodržení určitého dress-codu. Antikonformista ale pravděpodobně dorazí na 

stejný koncert v džínových kalhotách a tričku. Funguje to samozřejmě i naopak, pokud budou 

ostatní lidé oblečení „běžně“, antikonformista může překvapit tím, že se objeví právě v 

obleku. V případě nonkonformity se jedná o jedince, kteří nejsou citliví na tlak skupiny, 

společnosti či jiného jedince, a proto nejsou motivováni ani k tomu, aby byli konformní, ani 

k tomu, aby se výrazně lišili od ostatních. Rozdíl mezi antikonformitou a nonkonformitou 

považuji za zajímavý a myslím si, že se v této oblasti ukrývá potenciál pro budoucí výzkum 

konformity (Claidière & Whiten, 2012; Griskevicius, Goldstein, Mortensen, Cialdini & 

Kenrick, 2006).  

Dalším dělením je rozlišování racionální a iracionální konformity . Jak napovídá 

sám název, v případě racionální konformity se jedná o chování, které je ovlivňováno 

myšlením, rozhodováním a uvažováním. Člověk je ovlivňován sociálním tlakem okolí, ale má 

své chování pod vědomou kontrolou. Do této kategorie se řadí vytrvání (abidance), vyhovění 

a poslušnost. Do kategorie iracionální konformity řadíme tzv. hromadné (davové) chování, 

které má řadu charakteristik, ale mezi nejdůležitější patří iracionalita a anonymita lidí 

v daném uskupení. Člověk v tomto případě nejedná „sám za sebe“, ale je ovlivňován 

instinkty, což se projevuje v jeho chování a postojích (Guandong, Qinhai, Fangfei & Lin, 

2012). 

Posledním a podle mého názoru nejdůležitějším rozdělením je rozlišování normativní 

a informační konformity . V literatuře se můžeme také setkat s označením normativní a 

informační sociální vliv a někteří autoři řadí tyto typy sociálního vlivu mezi samotné příčiny 

konformity. Mnoho informací, které jsou důležité pro naše každodenní rozhodování, 

získáváme ze svého okolí a často se také necháváme ovlivnit úsudky jiných lidí. Na úsudky 

druhých lidí spoléháme především v takových situacích, kdy nejsme přesvědčeni o správnosti 

našich informací nebo nevíme, jak se v určité situaci chovat. Například když neznáme 

společenské zvyky dané skupiny, dress-code na určité události nebo správnou odpověď na 

otázku týkající se oblasti, o kterou se příliš nezajímáme. Jelikož lidem v našem okolí věříme, 

podřizujeme svůj vlastní úsudek jejich názorům, protože jsme přesvědčení o tom, že je „lepší“ 

či správnější než ten náš. Naopak u normativní konformity je motivace jedince odlišná. 

Člověk chce být mezi svými přáteli či známými oblíbený a nechce se od nich příliš lišit. Často 

může člověk čelit obavám z toho, že ve chvíli, kdy se postaví proti skupině nebo projeví 

nesouhlas, jeho oblíbenost ve skupině klesne. Zatímco, když zaujme souhlasné stanovisko, 
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bude nadále oblíbeným členem skupiny. Právě kvůli normativnímu tlaku okolí se lidé velmi 

často stávají konformními (Hewstone & Stroebe, 2006). 

 

1. 2 Faktory ovlivňující konformitu  
 

Faktorů, které ovlivňují konformitu, je mnoho. Někteří lidé jsou více konformní než 

jiní, někteří se stanou konformními pouze za určitých okolností. Mezi nejznámější faktory 

ovlivňující konformitu řadíme velikost skupiny, skupinovou kohezi, jednomyslnost, závazek 

ve vztahu k našemu rozhodnutí, odpovědnost, kulturu a také pohlavní rozdíly. Některé 

z těchto faktorů konformitu zvyšují, jiné ji naopak snižují. Dalšími faktory jsou například 

sebeúcta, pocit vlastního bezpečí v rámci skupiny, sankce, které přijdou v případě 

nepřizpůsobení se skupině, atraktivita skupiny či to, zda se v diskuzi považuji za odborníka či 

laika a jak z tohoto úhlu pohledu vnímám ostatní členy (Aronson, 2012, Slaměník, 2008). 

 

1. 2. 1 Velikost skupiny 
 

Prvním z faktorů, který konformitu významně ovlivňuje, je velikost skupiny, která 

vyvíjí tlak na jedince. Mohli bychom předpokládat, že čím početnější bude skupina, která 

vytváří nátlak, tím větší bude také projevovaná konformita. Podle mnoha výzkumů tomu tak 

ale není. Konformita je nejnižší v situaci, kdy proti nám stojí pouze jeden člověk. Poté 

můžeme s přibývajícími oponenty pozorovat její nárůst, ale je zajímavé, že se tento nárůst 

zastavuje, jakmile se skupina oponentů rozšíří na pět. Další početní nárůst skupiny, která 

zastává odlišný názor či způsob chování, již podlehnutí konformitě nijak výrazně neovlivňuje 

(Asch, 1955).  

 

1. 2. 2 Skupinová koheze 
 

Druhým důležitým faktorem je skupinová koheze. Čím vyšší je soudržnost skupiny, 

tím silněji se projevuje konformita, a tím spíše její člen upraví svůj názor tak, aby odpovídal 

skupinovému mínění. Přizpůsobení se vysoce soudržné skupině vysvětlujeme dvěma 

způsoby. Buď člověk skupinu a její stanoviska respektuje a uznává, a proto změní svůj názor 

či chování. Nebo může na druhé straně pociťovat strach z toho, že by v případě vyjádření 

nesouhlasu přestal být oblíbeným nebo by mohl být ze skupiny vyloučen. Vysoce kohezivní 
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skupiny jsou také na rozdíl od skupin s nízkou kohezí, velmi odolné vůči tlaku či názorům 

zvenčí (Asch, 1955).  

 

1. 2. 3 Jednomyslnost  
 

Třetím faktorem je jednomyslnost skupiny či většiny. Pokud je názor většiny 

jednomyslný a ve skupině není nikdo další, kdo by měl jiný názor a vyjádřil ho, je vysoce 

pravděpodobné, že se jedinec stane konformním a přizpůsobí se většině, i když jeho původní 

názor byl odlišný. Pokud ale jediný člověk naruší jednomyslnost většiny, pravděpodobnost 

podlehnutí konformitě se snižuje. A to i v případě, že narušitel nezastává stejný názor jako 

my. Stačí, aby se jeho názor lišil od stanoviska většiny. Představme si, že máme vyřešit 

vědomostní otázku, na kterou můžeme odpovědět výběrem jedné z možností - a, b, c. Pokud 

si myslím, že správná odpověď je b, ale většina odpovídá jednomyslně c, je pravděpodobné, 

že svůj úsudek změním. Je přece pravděpodobnější, že se mýlím já, než že by se mýlili 

všichni ostatní. Zdá se mi také poměrně logické, že vliv konformity klesá, pokud někdo 

odpoví stejnou možností jako my, protože to může pro člověka znamenat jistou podporu. Co 

ovšem považuji za zajímavé, je skutečnost, že projevovaná konformita klesá i v případě, kdy 

se najde člověk, který má jiný názor než většina a vyjádří ho, ale názor tohoto odpůrce je 

odlišný od toho našeho. Většina odpovídá c, my si myslíme odpověď b a odpůrce tvrdí, že 

správná odpověď je možnost a. Stejně jako u velikosti skupiny nezáleží na tom, jak je 

jednomyslná většina velká. Vliv konformity se projevuje poměrně stejně, pokud je 

jednomyslná většina čtyřčlenná nebo osmnáctičlenná (Aronson, 2012). 

 

1. 2. 4 Závazek  
 

Konformitu ovlivňuje také závazek vůči našemu rozhodnutí. Pokud učiníme 

rozhodnutí, které veřejně vyjádříme, dochází ke vzniku závazku vůči tomuto vyjádření. Pokud 

tedy prohlásím v místnosti plné lidí, že správná odpověď je možnost b, a poté se vyjádří 

dalších pět lidí s tím, že mají odlišný názor, je velmi pravděpodobné, že si budu stát za svým 

původním prohlášením. Kdybychom ovšem situaci upravili tak, že by se nejdříve vyjádřilo 

pět jiných lidí a poté já, konformita by opět vzrostla. Pokud přijmeme veřejný závazek, je 

pravděpodobnost podlehnutí konformitě poměrně nízká (Aronson, 2012). 
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1. 2. 5 Odpovědnost 
 

Dále bych ráda zmínila odpovědnost, kterou můžeme pociťovat vůči skupině. Pokud 

je důležité, aby skupina spolupracovala a byla jednotná, objevuje se u jejích členů zvýšená 

tendence ke konformitě. Jedinec může pociťovat odpovědnost vůči ostatním členům skupiny 

a vůči jejímu případnému úspěchu. Konformita ovšem klesne v případě, kdy dopředu víme, že 

své rozhodnutí budeme muset ostatním vysvětlit (ať již se přizpůsobíme či nikoli). V takovém 

případě se jen těžko přizpůsobíme očividně špatnému rozhodnutí, protože jeho zdůvodnění by 

pro nás mohlo být velice složité (Aronson, 2012).  

 

1. 2. 6 Interkulturní rozdíly 
 

Velmi zajímavé jsou rozdíly v projevech a výskytu konformity v různých kulturách. 

Interkulturní rozdíly se projevují v mnoha oblastech našeho života a to především v situacích, 

kdy přicházíme do kontaktu s příslušníkem jiné kultury. Existuje řada výzkumů, které se 

věnují těmto rozdílům. Za nejznámější příklad odlišností mezi kulturami považuji výzkumy 

týkající se prožívání emocí a jejich vyjadřování. Já bych ale ráda zmínila odlišnou míru 

náchylnosti podlehnutí konformitě v různých kulturách.  

Již v roce 1996 provedli R. Bond a P. B. Smith analýzu 133 studií konformity v 17 

zemích světa. Jako testový nástroj použili Aschův postup. Prokázali, že jednotlivé kultury se 

liší v tendenci podlehnutí konformitě. Ukázalo se, že vyšší míra konformity se projevila v tzv. 

kolektivistických kulturách, jako je například Čína a Japonsko.  Zatímco v individualistických 

společnostech, které kladou důraz na jedince, se tendence podlehnout konformitě projevuje 

jako nižší. Mezi tyto státy patří například USA nebo Francie (Bond & Smith, 1996).  

 

1. 2. 7 Pohlavní rozdíly  
 

Posledním faktorem ovlivňujícím konformitu, kterému bych se chtěla věnovat, jsou 

pohlavní rozdíly. Z výsledků mnoha výzkumů vyplynulo, že ženy jsou více konformní než 

muži a častěji podléhají tlaku skupiny. Proč? Na tuto otázku hledala odpověď řada výzkumů. 

Výzkum z roku 1986 se věnoval tomu, jak věk a pohlaví ovlivňují rozsah a míru konformity. 

Ukázalo se, že ženy jsou více konformní než muži a svou roli hraje také věk. Nejsilněji se 

pohlavní rozdíly projevovaly ve věkové skupině od 19-ti let, kdy byly ženy výrazně 
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konformnější než muži. Ukázalo se, že vyšší konformitu u žen způsobuje silněji prožívaná 

odpovědnost vůči ostatním členům skupiny a dohled. U mladší skupiny (19 a méně) se 

pohlavní rozdíly ani vliv dozoru neprojevily (Sex, 1986). Jiný výzkum ukázal, že míru 

konformity u žen ovlivňuje to, jak vnímají svou vlastní kompetenci a kompetenci ostatních 

členů skupiny. Pokud vnímají svou kompetenci jako vyšší, konformita je nižší a naopak. 

Pokud se například bude řešit sportovní tematika, bude nejspíše většina žen pociťovat nižší 

kompetenci, než kterou přisuzují mužům a to se projeví také v jejich konformitě. Větší rozdíl 

v konformitě mezi pohlavími se také objevuje u skupin, které jsou zaměřené na ženy 

(Javornisky, 1979). 

Ráda bych ještě zmínila dva výzkumy pro ilustraci novějších výzkumů týkajících se 

pohlavních rozdílů. První z nich se zabýval souvislostí mezi mužskou konformitou ke 

specifickým mužským normám a kvalitou jejich partnerských vztahů. Předpokladem bylo, že 

ačkoli některé příčiny rozdílů mezi pohlavími souvisí převážně s biologickými rozdíly, 

jedním z hlavních viníků je „tradiční“ mužská role. K výzkumu byl použit dotazník CMNI, 

který vyplňovaly ženy i muži, a ukázalo se, že postoj k tradiční mužské roli souvisí se 

spokojeností ve vztahu. Podle výsledků může porozumění dysfunkčním aspektům tradiční 

maskulinity vést ke zlepšení partnerských vztahů (Burn & Ward, 2005). Druhý výzkum se 

opět věnuje tradičně vnímané mužské roli a ochotě mužů se jí přizpůsobit v souvislosti 

s fyzickou agresivitou. Jedná se o propojení problematiky genderové konformity a fyzické 

agrese. Pro tento výzkum byl použit experiment s aplikací elektrických šoků. Elektrické šoky 

udělovala buď žena, nebo muž, zatímco příjemci byli vždy muži. Ukázalo se, že muži, kteří 

projevují pouze nízkou konformitu k maskulinitě, jsou více agresivní vůči ženám než 

mužským protivníkům (Berke, Sloan, Parrott & Zeichner, 2012). 

 

 

1. 3 Specifické druhy konformity 
 

Specifické druhy konformity rozlišujeme dva - vyhovění a poslušnost. Ačkoli je 

hlavním tématem mé práce právě vyhovění a s tím spojené techniky k jeho dosažení, považuji 

za důležité představit oba specifické druhy konformity a poukázat na rozdíl mezi nimi.  
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1. 3. 1 Vyhovění  
 

Vyhovění je označováno za povrchní konformitu, protože člověk reaguje změnou 

svého chování či názoru na pouhý požadavek či prosbu někoho jiného. S vyhověním se 

setkáváme v běžném životě například v situacích, kdy vyjdeme někomu jinému vstříc. Jedná 

se o situace, kdy nepociťujeme silný, ale pouze mírný nátlak ze strany okolí. Vzájemné 

vyhovění si je důležité pro vytváření a udržování dobrých mezilidských vztahů. Stejně jako u 

poslušnosti může u člověka i v případě vyhovění dojít ke konfliktu mezi tím, co chce on sám 

a tím, co je od něj žádáno, ale v mnohem mírnější formě. Protože na rozdíl od poslušnosti se u 

vyhovění nejedná o rozkaz, ale spíše o vyjádřené přání jiné osoby (Slaměník, 2008). Pokud 

chceme dosáhnout toho, aby nám někdo vyhověl, můžeme své přání vyjádřit explicitně nebo 

implicitně, tedy buď jasně a přímo, nebo skrytě a nepřímo. Jako příklad explicitně vyjádřené 

žádosti můžeme uvést charitativní kampaně, ve kterých se většinou setkáváme s přímou 

žádostí o finanční příspěvek. Příkladem nepřímé žádosti mohou být politické kampaně, které 

sice vychvalují kvality kandidáta, ale nejedná se o přímou žádost, abychom hlasovali právě 

pro něj (Cialdini & Goldstein, 2004). 

 

1. 3. 2 Poslušnost  
 

Na rozdíl od vyhovění se u tohoto fenoménu dosahuje změny chování jedince pomocí 

přímého rozkazu. Velkou roli zde hraje moc a autorita toho, kdo požadavek vznáší. Člověk se 

v takové situaci většinou musí podřídit rozkazu, pokud se chce vyhnout možným sankcím za 

neuposlechnutí. Nemůžeme ale poslušnost vnímat pouze negativně, protože v určitých 

situacích je alespoň částečná poslušnost nutná. Můžeme se například zamyslet nad otázkou, 

která společnost by mohla existovat bez toho, aby její členové ctili určitá pravidla, normy a 

zákony? Odpověď by pravděpodobně zněla, že žádná. Také při výchově dětí je nezbytné 

vyžadovat určitou míru poslušnosti a respektování pravidel. V některých případech byla nebo 

dokonce stále je vyžadovaná tzv. slepá poslušnost. Lidé jsou v tomto případě nuceni 

poslouchat rozkazy, které jsou v rozporu s jejich morálními hodnotami. V takovýchto 

případech lidé prožívají těžké dilema, zda uposlechnout a žít s tím, že udělali něco, co 

nepovažují za správné nebo neuposlechnout a nést následky svého rozhodnutí. Právě situace, 

kdy dochází k vnitřnímu konfliktu mezi požadavkem a vlastními morálními hodnotami, 

považuji za velmi vážné. Je zde riziko odsouzení sebe sama, snížení sebevědomí, sebeúcty a 

také možnost odsouzení společností v budoucnu. Jako příklad destruktivní poslušnosti by 
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nejspíš každého napadlo vyvražďování Židů za druhé světové války. Nejznámější 

experimenty uskutečnil S. Milgram (Guandong et al., 2012; Cialdini & Goldstein, 2004; 

Slaměník, 2008). 
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2. Výzkumy konformity  
 

Druhou kapitolu jsem se rozhodla věnovat nejdůležitějším experimentům, které se 

týkaly samotné konformity a stály u zrodu zájmu o tuto oblast sociální psychologie. I když se 

u většiny experimentů dají nalézt podobnosti, neměli bychom opomíjet rozdíly mezi nimi. Na 

základě poznatků klasických studií konformity se mohl zájem v této oblasti posunout dále a to 

umožnilo vznik mnoha nových experimentů, které jsou s různými zaměřeními prováděny až 

do dnešní doby. 

 

2. 1 Klasické studie konformity  
 

U zrodu zájmu o tuto oblast psychologie stály experimenty M. Sherifa. Uvědomil si, 

že lidé potřebují pro své chování, prožívání i posuzování určité rámce, které si vytváří 

prostřednictvím kultury a společnosti, ve které žijí. Pro svůj experiment použil percepční 

úlohu se světelným bodem umístěným v tmavé místnosti. Protože se v tmavé místnosti 

nevyskytovaly žádné opěrné body, po pár vteřinách se projevil tzv. autokinetický efekt a 

probandům se zdálo, že se bod pohybuje ze strany na stranu. Správná odpověď nebyla 

jednoznačná a nebylo možné jednoznačně určit správnou odpověď. Pocit nejistoty u většiny 

lidí vyvolal při opakované expozici světelného bodu potřebu orientovat se podle názoru 

jiných lidí. Protože v místnosti nebyly opěrné body a nebyl zde vyvíjen ani žádný sociální 

nátlak na změnu úsudku, není tento výzkum považován za studii pravé konformity. 

Sjednocení společného úsudku účastníku totiž probíhalo v rámci skupiny dobrovolně a nebylo 

provázeno vnitřními konflikty účastníků (Sherif, 1966). 

Za nejznámější experimenty jsou považovány experimenty S. Asche, který použil také 

percepční úlohu, ale s tím rozdílem, že správná odpověď byla jasná na první pohled. Úloha se 

skládala z prezentace jedné vzorové přímky a dalších tří, ze kterých pouze jedna přesně 

odpovídala vzoru. Úkol probandů byl jasný. Měli určit, která ze tří přímek odpovídá svou 

délkou vzoru. V pokusné skupině byl přítomný pouze jeden proband a ostatní  byli pomocníci 

experimentátora. Asch předpokládal, že se jedinci nestanou konformními, když je správná 

odpověď zřejmá. O to zajímavější bylo, že se 37% probandů přizpůsobilo chybnému mínění 

většiny, i když při tom prožívali nepříjemný vnitřní konflikt. Asch byl šokovaný především 

velkými individuálními rozdíly, kdy se ve vzorku nacházely osoby úplně nezávislé na úsudku 

ostatních až po osoby, které se projevovaly jako velmi konformní (Asch, 1951 podle Henle 



20 

 

1961). Tento experiment byl několikrát zopakován a různě modifikován nejen samotným 

Aschem, ale i dalšími vědci.  

V roce 1953 uskutečnil R. Crutchfield experiment, při kterém použil modifikaci 

Aschovy metody. Účastníky rozdělil do pětičlenných skupinek a každého ze skupiny posadil 

do odděleného boxu, kde byl umístěn panel s tlačítky a světly. Účastníci navzájem neviděli na 

své panely. Experimentátor řekl účastníkům, že panely jsou propojené a budou tedy navzájem 

informováni o svých odpovědích pomocí rozsvícených světel. Žádné propojení ale 

neexistovalo a údajné odpovědi ostatních účastníků vysílal sám experimentátor. Účastníci 

odpovídali ve stanovém pořadí a před tím než sami odpověděli, viděli „odpovědi“ ostatních 

účastníků. Otázky byly pokládány z různých oblastí a byly různě obtížné, týkaly se například 

posuzování délky přímek a jiných geometrických obrazců, doplňování číselných řad, slovní 

zásoby, tvrzení, postojů a všeobecných znalostí. Sociální tlak byl vyvíjen pomocí prezentace 

očividně nesprávných odpovědí ostatních probandů účastníkovi. Ačkoli se jednalo o 

inteligentní muže vyššího vzdělání, konformita se opět projevila. Crutchfield si všiml 

individuálních rozdílů mezi jedinci v míře podléhání konformitě a také různé míry konformity 

u jednoduchých a složitějších úkolů (Crutchfield, 1955). 

 

 

2. 2 Současné studie konformity  
 

Dodnes se můžeme setkávat s nejrůznějšími modifikacemi klasických studií 

konformity. V této části práce bych se ale ráda zaměřila na nové oblasti zkoumání 

konformity.  

 

2. 2. 1 Konformita u dětí a mladistvých  
 

Tyto výzkumy se nejčastěji týkají konformity v souvislosti s rizikovým chováním u 

dětí a dospívajících.  

U dospělých i dospívajících již bylo prokázáno, že často podléhají tlaku vrstevnické 

skupiny, i když jejich názor je odlišný. První výzkum, který bych ráda představila, se věnoval 

tomu, zda se konformita projevuje již u předškolních dětí. Děti byly rozděleny do 24 skupin 

po čtyřech dětech podle věku. V první skupině byly čtyřleté děti, ve druhé děti od dvou do 

čtyř let a ve třetí skupině byly devítileté děti. Děti často měnily své rozhodnutí podle ostatních 
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tří vrstevníků. V následující studii byly děti rozděleny do 18 skupin po čtyřech opět podle 

věku. V první skupině byly čtyřleté děti, ve druhé skupině děti do čtyř let a ve třetí byly 

šestileté děti. Výsledky této studie ukázaly, že děti nezměnily svůj skutečný názor, ale pouze 

svůj projev vůči skupině. Výsledky výzkumu prokázaly, že vliv vrstevníků a sociálního okolí 

je patrný již u předškolních dětí (Haun & Tomasello, 2011). 

Další výzkum se zabývá konformitou adolescentů ve vztahu k jejich rodinnému 

prostředí a rizikovému chování. Probíhal v rámci mezinárodního projektu SAHA na území 

České republiky. Výzkumný vzorek tvořilo 845 žáků ve věku 14 let. Zkoumány byly dva 

faktory týkající se konformity a to ve vztahu k zneužívání návykových látek a sexuálnímu 

chování. Na základě výsledků faktorové analýzy byli žáci rozděleni do tří skupin. U první 

skupiny se projevovala vyšší míra konformity u obou faktorů, u druhé skupiny se projevovala 

vyšší sexuální konformita a u třetí skupiny se projevila nižší míra konformity u obou faktorů. 

Mezi uvedenými skupinami se ukázaly také významné rozdíly mezi rodičovskými styly. 

V první skupině se prokázala nižší míra vřelosti rodičů vůči dospívajícím, dospívající z této 

skupiny více kouřili, pili alkohol a také užívali nelegální látky (Jelínek, Květon, Vobořil, 

Blatný & Hrdlička, 2006). 

Podobný výzkum proběhl ve Velké Británii. Tohoto longitudinálního výzkumu, který 

se zabýval vztahy mezi sociálním vlivem, záměrem kouřit a samotným kuřáctvím, se 

zúčastnilo 578 studentů, jejichž průměrný věk byl 13 let. Zkoumal se vliv rodičů a vrstevníků 

při modelování tohoto rizikového chování. Z výsledků je patrné, že se prokázal přímý i 

nepřímý vliv rodičů i vrstevníků, přičemž vliv vrstevníků se ukázal jako silnější (Vitória, 

Salgueiro, Silva & de Vries, 2011). 

 

2. 2. 2 Procesy v mozku a konformita  
 

Chtěla bych představit výzkum, který se věnoval měření aktivity autonomního 

nervového systému v situaci, kdy jsou jedinci vystaveni sociálnímu tlaku. Účastníci byli 

vystaveni situaci, která byla velmi podobná experimentům R. S. Crutchfielda. Probandi 

nejdříve vyplnili psychologický dotazník a dotazník týkající se jejich dosavadního života. 

Poté jim byly ukazovány tři obrázky a jeden jako vzor. Expozice obrázků trvala půl vteřiny. 

Před sebou měli umístěn panel se světly, která signalizovala odpovědi ostatních tří účastníků. 

V některých případech odpovídali všichni tři správně, v ostatních případech špatně. Ukázalo 



22 

 

se, že konformní chování a stupeň konformity se vztahují k fyziologické míře emočního 

vzrušení a aktivitě autonomního nervového systému (Back, Bogdonoff, Shaw & Klein, 1963).  

V dalším výzkumu se setkáváme se zkoumáním temporálních charakteristik 

nervového zpracovávání v mozku. Během experimentu byla u probandů snímána aktivita 

mozku. Účastníci měli za úkol vyřešit různé úlohy. Nejdříve se rozhodovali podle svého 

vlastního mínění, a poté jim byly předloženy odpovědi ostatních účastníků. V této fázi dostali 

probandi možnost svou odpověď změnit. Ukázalo se, že pokud je jejich původní rozhodnutí 

v nesouladu se skupinovým míněním, většinou ho změní. Potvrdilo se, že tento nesoulad se 

skupinou a změna vlastní odpovědi, může vyvolat také reakce v mozku (ERP, 2012).    

 

2. 2. 3 Konformita u zvířat  
 

Konformita je důležitým tématem v oblasti sociální psychologie poměrně dlouho. 

V posledních letech se ale její zkoumání začíná objevovat také v oblasti srovnávací 

psychologie a biologie. Pochopení toho, jak a zda vůbec funguje mechanismus konformity u 

zvířat, nás může dovést ještě k lepšímu pochopení lidské kultury a jejího evolučního vývoje. 

Srovnávací psychologie a biologie staví na poznatcích sociálních psychologů, ale snaží se o 

vytvoření vlastního systému s využitím řady experimentů, které v této oblasti již proběhly 

(Claidière & Whiten, 2012). 

Sklon ke konformitě byl zkoumán například u šimpanzů žijících v zajetí. Do 

experimentu byly zařazeny 3 odděleně žijící populace šimpanzů, které tvořily dvě 

experimentální skupiny a jednu kontrolní. Vědci se rozhodli vybrat z obou experimentálních 

skupin v hierarchii vysoce postavenou samičku a naučit ji jednu ze dvou možných technik, 

které vedly k získání potravy z přístroje, který byl vytvořen pro účely experimentu. Poté byla 

vrácena zpět. Vědci pozorovali, že většina šimpanzů přijala novou techniku, která jim byla 

podsunuta pomocí vycvičené samičky. Ukázal se ale sklon ke konformitě u skupiny 

šimpanzů, kteří sice „znali“ alternativní metodu, ale pokračovali v chování, které ve skupině 

převládalo (Whiten, Horner & de Waal, 2005). Tento experiment kritizoval například M. B 

Pesendorfer, který tvrdil, že se nejednalo o speciálně navržený experiment pro testování 

konformity, a ačkoli se statisticky významný účinek projevil, mohl být pouze důsledkem 

faktorů, které nebyly zahrnuty do výzkumu (Pesendorfer, Gunhold, Schiel, Souto, Huber & 

Range, 2009). 
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Galef & Whiskin (2008) testovali konformitu u krys s použitím ochuceného a 

neochuceného krmiva. Krysa sice nejdříve dávala přednost ochucené potravě, ale po styku 

s modelem, který preferoval neochucenou potravu, tato preference klesla. V jejich 

experimentu tedy opět došlo k potvrzení předpokladu, že informace pocházející ze sociálního 

okolí může být oceněna více než vlastní zkušenost.  

Brown & Laland (2002) pozorovali únikové chování u ryb Poecilia reticulata (Paví 

očko). Ukázalo se, že i u tohoto druhu se vyskytují mechanismy konformity, které zajišťují, 

že chování v rámci populace je podobné. Jedinci si díky této skutečnosti mohou velmi rychle 

předávat informace a přizpůsobit se nové situaci.  

 

2. 2. 4 Konformita a výhodné nabídky   
 

V této části bych se mohla věnovat například jevu, se kterým se setkal nejspíše každý. 

Na frekventovaných ulicích se často potkáváme s lidmi, kteří něco nabízí, například možnost 

přispět na neziskovou organizaci, výhodný tarif mobilního operátora nebo životní pojištění. 

Aby přesvědčili potencionální zákazníky, často využívají techniky vyhovění nebo jiné 

manipulace. Já jsem se ale rozhodla tuto část věnovat předváděcím akcím, které jsou 

zaměřené na seniory. Inspiroval mě k tomu film Šmejdi novinářky Silvie Dymákové. Tento 

film zachycuje prostředí předváděcích akcí, které se odehrávají za zavřenými dveřmi, a nikdo 

kromě důchodců není vítán. Silvie Dymáková navštívila mnoho předváděcích akcí a skrytou 

kamerou zachytila způsob jednání prodejců s důchodci. Film je zajímavý také proto, že ke 

spolupráci přizvala například psycholožku a právníka.  

Senior nalezne ve své schránce letáček s lákavou nabídkou. Z letáku se sice nedozví, 

co přesně ho čeká, ale dostane zdarma oběd, šišku salámu nebo něco jiného a navštíví zámek 

nebo hrad za pár desítek korun. Nabídka na něco zdarma je lákavá pro všechny a většina 

seniorů je na tuto formu manipulace zvláště citlivá. Poté, co nastoupí do autobusu, jsou 

senioři odvezeni na místo, kde se koná prezentace výrobků dané firmy. Prodejci jsou nejdříve 

velmi milí a snaží se vzbudit důvěru. Poté ale začínají na důchodce křičet, vyvíjet nátlak a 

snaží se s nimi manipulovat. Neváhají použít ani nadávky a chovají se velice agresivně. 

Pokud senior odmítne něco koupit, začnou mu vyhrožovat, že nedostane oběd nebo ho 

neodvezou domů. Konají se také soutěže s fiktivními výhrami, kdy má senior radost, že 

vyhrál velkou částku peněz, ale ve skutečnosti se jedná pouze o „slevu“ na daný produkt. 

Místo padesáti tisíc korun zaplatí „pouze“ třicet tisíc. Můžeme zde nalézt princip techniky „to 
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není vše“. Na téma předváděcích akcí a způsobů, které používají prodejci, není dostupná 

žádná literatura, proto v této oblasti vidím potenciál pro výzkum do budoucna (Dymáková, 

2013). 
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3. Techniky vyhovění  
 

V této části se budu zabývat vyhověním a jednotlivými technikami, pomocí kterých 

lze vyhovění dosáhnout. Nejsou to samozřejmě jediné způsoby, jak dosáhnout vyhovění. Ale 

v oblasti sociální psychologie je jim věnován velký zájem a s jejich užitím se setkáváme 

během každodenního života. Psychologové a další vědci se začali zajímat o specifika situací, 

ve kterých jedinec snáze podlehne a vyhoví žádosti. Na základě informací, které získali, 

rozlišujeme čtyři techniky vyhovění - techniku nohy ve dveřích, techniku dveří v tváři, 

techniku nízké koule a techniku to není vše. Používání těchto technik je při dosahování 

vyhovění efektivnější, než si pravděpodobně většina lidí myslí.  

 

 

3. 1 Technika nohy ve dveřích (Foot-in-the-door technique) 
 

3. 1. 1 Podstata techniky nohy ve dveřích  
 

Jako první tuto techniku popsali v roce 1966 J. L. Freedman a S. C. Fraser. Zajímalo 

je, proč lidé v některých situacích jednají určitým způsobem, i když by raději jednali jinak. 

Před tím než se pozornost začala směřovat na vyhovění a jeho podstatu, se předpokládalo, že 

čím větší tlak okolí, tím vyšší je pravděpodobnost toho, že nám daná osoba vyhoví. Výzkumy, 

které proběhly na poli reklamy či politických kampaní ale ukázaly, že vyhovění lze dosáhnout 

i bez použití (velkého) sociálního tlaku a tím také minimalizovat stres, který jinak prožívá 

osoba, na kterou je vyvíjen nátlak.  Podstatou této techniky je to, že pokud chceme, aby nám 

určitý člověk vyhověl nebo pro nás něco udělal, měli bychom ho nejdříve požádat o nějakou 

maličkost. V případě, že vyhoví malému požadavku, se zvyšuje pravděpodobnost toho, že 

bude následně souhlasit také s větším požadavkem (Freedman & Fraser, 1966).  

 

3. 1. 2 Studie, výzkumy a experimenty  
 

Na základě průkopnické práce J. L. Freedmana a S. C. Frasera, bylo možné začít 

přemýšlet o tom, co způsobuje vyhovění v případě použití této techniky. Rozhodli se provést 

dva experimenty, které jsou si velmi podobné. Výzkumným souborem byly ženy 

v domácnosti, které byly rozděleny do několika skupin. V prvním experimentu byly 
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telefonicky kontaktovány a požádány o účast v průzkumu, který se týkal mýdel, která 

používají. Pokud ženy v první skupině souhlasily s účastí, byly poté opravdu dotazovány. Ve 

druhé skupině jim v případě, že souhlasily s účastí, bylo poděkováno za ochotu, ale odpovídat 

nemusely a ve třetí skupině dostaly ženy pouze informace o tom, že bude výzkum probíhat. 

Součástí byla také kontrolní skupina, ve které byly ženy kontaktovány až s velkou žádostí. O 

tři dny později výzkumníci opět kontaktovali ženy, které v první fázi souhlasily, a přišli s 

větším požadavkem. Dotyčná žena měla do svého domu pustit výzkumný tým skládající se z 

pěti až šesti mužů, kteří by během dvou hodin sepisovali vybavení domácnosti. Výsledky 

ukázaly, že v první skupině bylo vyhovění náročnějšímu požadavku statisticky významně 

vyšší než u ostatních skupin. Struktura druhého experimentu zůstala stejná, ale lišily se 

požadované úkoly a experimentátoři navštěvovali domácnosti osobně. Nejvyšší ochotu 

vyhovět prokázaly ženy, které se rozhodovaly o tematicky jednotných žádostech. 

Překvapivým zjištěním ale bylo, že i pokud jsou oba požadavky tematicky odlišné, zůstává 

ochota vyhovět i druhému, odlišnému a většímu požadavku vysoká. Autoři to vysvětlují 

změnou postoje k dobrovolným aktivitám u člověka, který již souhlasil s prvním požadavkem, 

který nebyl nikterak náročný.  Dalšími vysvětleními autorů, proč je tato technika účinná, je 

například vznik určitého závazku při vyhovění prvnímu požadavku. Člověk nechce zklamat 

očekávání osoby, která ho o něco žádá a v případě, že by chtěl odmítnout, pociťuje potřebu 

mít pro své rozhodnutí pádný důvod. Vyhovění prvnímu požadavku také může u jedince 

vyvolat zájem o danou tematiku (Freedman & Fraser, 1966).  

Na tuto práci navázali další vědci a jako jedno z dalších vysvětlení bylo navrženo 

sebepojetí jedince a změny, ke kterým dochází po tom, co člověk vyhoví prvnímu požadavku. 

Pokud někomu vyhovím, začnu se na sebe dívat jako na někoho, kdo někomu pomohl a 

projevil dobrou vůli, s čímž mohou být spojené například pozitivní emoce, a proto dochází ke 

zvýšení pravděpodobnosti, že vyhovím také náročnějšímu požadavku (Snyder & 

Cunningham, 1975).   

Pro ilustraci toho, jak sebepojetí ovlivňuje efekt této techniky, jsem si vybrala práci J. 

M. Burgera. Účastníky jeho výzkumu byli vysokoškolští studenti. Nejdříve byli studenti 

požádáni, aby podepsali dopis prezidentovi, jehož cílem je docílení pomoci bezdomovcům. O 

několik dní později byli účastníci telefonicky kontaktováni a požádáni o to, aby se zúčastnili 

rozdávání jídla bezdomovcům. Zde se ukázaly rozdíly mezi jedinci s vysokou mírou jasnosti 

v sebepojetí (tzv. self-concept clarity) a nízkou mírou. U studentů s vysokou mírou jasnosti se 

projevil typický efekt techniky nohy ve dveřích a v případě, že souhlasili s podepsáním 

dopisu, vyhověli i větší žádosti. Ale u  studentů s nízkou mírou jasnosti bylo mnohem méně 
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pravděpodobné, že vyhoví druhému požadavku i přes to, že prvnímu vyhověli (Burger & 

Guadagno, 2003). 

Velmi zajímavý je výzkum, který se týkal spojitosti vůně s efektivitou techniky nohy 

ve dveřích. Nejdříve 26 studentů ohodnotilo 15 vůní podle toho, jak jim jsou příjemné na 

stupnici od 1 do 7. Nejpříjemnější vůní byla vanilka, nejméně příjemnou vůně kafru. Poté již 

proběhl samotný experiment. Probandi byli náhodně vybráni v pěší zóně jednoho městečka na 

jihu Francie. Spolupracovnicí výzkumníku byla 23letá žena, která měla za úkol tvářit se 

zmateně. Náhodně vybrané kolemjdoucí žádala o radu, jak se dostane k známým místům ve 

městě. V první situaci voněla vanilkou, ve druhé kafrem. Po té, co jim zdvořile poděkovala za 

radu, měla ujít pár kroků a upustit papíry, které držela v rukou. Druhý spolupracovník 

pozoroval, kdo z oslovených kolemjdoucích pomůže slečně papíry sesbírat. Tedy 

v terminologii techniky byla žádost o ukázání cesty brána jako malý požadavek a následná 

pomoc jako velký požadavek. V kontrolní situaci nebyla navoněna ničím a mezi ní a 

kolemjdoucími neproběhl žádný verbální kontakt, pouze před nimi upustila papíry a druhý 

spolupracovník pozoroval, kolik lidí jí spontánně pomůže. Výsledky ukázaly silný efekt vůně, 

když byla žena navoněna vanilkou a žádný efekt v případě kafru (Saint-Bauzel & Fointiat, 

2012). 

Tím, zda lze ovlivnit chování zaměstnanců mezinárodní společnosti prostřednictvím 

této techniky, se zabýval další výzkum. Na vzorku 141 dělníků se testovala úroveň závazku, 

kterou pociťují zaměstnanci vůči projektu, který má zlepšit pracovní prostředí a výkon 

zaměstnanců. Vědci vytvořili dvě testové situace a probandy náhodně rozdělili. V prvním 

případě se testovala klasická technika nohy ve dveřích, tedy účastníci vyplnili dotazník a poté 

se měřilo, jak kvalitně a aktivně pracují. Ve druhém případě se před samotný dotazník přidal 

ještě rozhovor o pocitech probandů spojených s projektem a podobně. Jednalo se tedy o dvě 

malé žádosti místo jedné. Druhá uvedená technika se ukázala jako mnohem efektivnější. U 

pracovníků, kteří byli podrobeni „dvoustupňové“ technice vyhovění, se projevil nárůst počtu 

pracovních úkonů i jejich kvality (Herbout, Guéguen & Grandjean). 

Dále se můžeme setkat s pokusem o využití principu této techniky v rámci 

preventivního programu poruch příjmu potravy. Během tří týdnů navštěvovaly ženy 

hodinová sezení, kde si povídaly, vyplňovaly dotazník atd. Cílem bylo vyvolat kognitivní 

disonanci a omezit internalizaci ideálu krásy, kterým je dnes především štíhlost. Výsledky 

ukázaly, že tato metoda je účinná a u žen došlo k významnému snížení vnímání štíhlosti jako 

ideálu krásy. Studie ale trvala pouze krátce, a proto není zcela jasné, zda pozitivní účinky 

přetrvávají i v průběhu času nebo se vytrácí (Stice & Chase, 2001). 
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Další výzkum se pokusil o využití techniky nohy ve dveřích k přesvědčení 

dospívajících kuřáků, aby se dobrovolně zapojili do odvykacích programů kouření, což je 

velmi náročné. Dospívající kuřáci byli zastavováni v nákupních centrech a byli náhodně 

rozděleni do dvou skupin. V prvním případě, kdy byla použita „lehká“ forma této techniky, 

měli probandi odpovědět na pár otázek výzkumníka. Ve druhém případě byla použita „těžká“ 

forma a probandi zodpovídali stejné otázky jako první skupina plus pár otázek navíc a ještě 

shlédli krátké video o účincích nikotinu. O pár týdnů později byli telefonicky kontaktováni s 

žádostí, aby se zapojili do odvykacího programu, ve kterém se používají svépomocné 

materiály a telefonické poradenství. Nebyly sice zjištěny rozdíly mezi „lehkou“ a „těžkou“ 

skupinou, ale 12% teenagerů souhlasilo se vstupem do odvykacího programu (Bloom, 

McBride, Pollak, Schwartz-Bloom & Lipkus, 2006).  

V roce 1995 proběhl výzkum, který se zaměřil na uplatnění principu této techniky 

v oblasti zdraví. Účastnicemi výzkumy byly ženy, které se účastnily veletrhu zdraví v jednom 

malém městě. Ženy dostaly zdarma zrakový test a poté jim byla nabídnuta možnost vyšetření 

prsu, které budou provádět samy doma. Výsledky tohoto výzkumu ukázaly možné uplatnění 

této techniky v oblasti prevence zdravotních komplikací (Dolin & Booth-Butterfield, 1995). 

I. Skandrani - Marzouki, Y. Marzouki  a R.V. Joule se zabývali kombinací 

podprahového emočního primingu a techniky nohy ve dveřích a jejich vlivem na pomáhající 

chování. Účastníci nejprve dostali instrukce týkající se projektu. Malým požadavkem byl 

podpis petice určené pro ministra školství za zlepšení výuky bezpečnosti silničního provozu 

na školách. Poté proběhl emoční podprahový priming a účastníci měli za úkol vybrat podle 

jejich názoru nejvhodnější věty, které budou součástí výuky bezpečnosti silničního provozu 

ve školách. Poté byli tázáni, zda by byli ochotní aktivně se podílet na samotném projektu a 

kolik času by do něj investovali. Ukázalo se, že v případě použití afektivního primingu se 

zvyšuje ochota pomoci více než jen v případě použití techniky vyhovění (Skandrani-

Marzouki, Marzouki & Joule, 2012) 

Francouzka V. Fointiat  uskutečnila výzkum, který se zabýval technikou nohy ve 

dveřích ve spojitosti se dvěma typy „nálepek“ - sociální a funkční. Přičemž označení 

sociálního typu se týká jednotlivce a toho, jaký on sám je. Když někomu řekneme, že je 

nápomocný, bude to vnímat jinak, než když mu pouze poděkujeme za ukázání cesty. Funkční 

označení se nevztahuje k osobnosti a vlastnostem daného člověka ale pouze oceňuje 

užitečnost jeho předchozího chování. Samotný experiment proběhl v ulicích městečka, kde se 

výzkumnice ptala lidí na cestu ke katedrále, která byla nejznámějším místem ve městě. U 

jednotlivých probandů se ale lišil závěr interakce. V jedné skupině kolemjdoucím zdvořile 
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poděkovala, tedy využila principu techniky nohy ve dveřích, ale nepoužila žádnou „nálepku“. 

U druhé skupiny kolemjdoucím vřele řekla „Jste velmi nápomocný“, tedy použila navíc 

sociální nálepku a ve třetí skupině řekla „To je jasné“, tedy funkční nálepku. Pár vteřin po 

tom, co se vydala směrem ke katedrále, ztratila šátek. V kontrolní situaci ztratila šátek před 

kolemjdoucím bez jakékoli interakce. Spolupracovník zaznamenával chování lidí a to, co 

udělají s šerpou. Ukázalo se, že sociální označení objektu vede ke zvýšení vyhovění (tedy 

vrácení šerpy výzkumnici), zatímco funkční označení ho snižuje (Fointiat, 2006).  

Většina experimentů proběhla buď tváří v tvář, nebo pomocí telefonického kontaktu 

s probandy. Proto se N. Guéguen rozhodl pro experiment s využitím elektronické 

komunikace. Probandy byli studenti prvního ročníku počítačových věd univerzity a do 

experimentu byli zapojeni v okamžiku, kdy se připojili k univerzitní internetové síti. Ze dvou 

fiktivních mailů (jednou se jednalo o chlapce, podruhé o dívku) údajných studentů univerzity 

byly odeslány emaily probandům. Malou prosbou byla v tomto případě žádost o pomoc 

s převodem CV do formátu RTF. Pro studenty tohoto oboru to byla jednoduchá věc, na kterou 

rychle odpověděli. Někteří ale byli překvapeni, že se na něco obrací cizí osoba. Pokud student 

odpověděl, po 15 minutách mu přišel další email s poděkováním a s žádostí o vyplnění 

dotazníku, který se týkal stravovacích návyků studenta, který jim zabere 15 - 20 minut. 

Dotyčný/á potřebuje údaje ke zpracování práce v rámci studia. Výsledky ukázaly, že i 

v případě elektronické komunikace funguje princip techniky nohy ve dveřích. Pokud student 

souhlasil s prvním požadavkem, zvýšila se také pravděpodobnost, že vyhoví druhé žádosti a 

dotazník vyplní (Guéguen, 2002). 

 

 

3. 2 Technika dveří v tváři (Door-in-the-face technique) 
 

3. 2. 1 Podstata techniky dveří v tváři  
 

Technika dveří v tváři funguje na zcela opačném principu než ta předchozí. V roce 

1975 popsal princip jejího fungování R. B. Cialdini. Jedná se o to, že nejdříve někoho 

požádáme o splnění poměrně náročného požadavku. Po tom, co odmítne, ho požádáme o 

menší, relativně přijatelnější požadavek. Ukázalo se, že při tomto postupu také vzrůstá 

pravděpodobnost vyhovění druhému požadavku. Cialdini a další autoři to vysvětlují tím, že 

daná osoba vnímá ústupek od náročného požadavku jako kompromis a cítí se povinna 
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vyhovět menšímu požadavku. Hlavním vysvětlením je tzv. reciprocita, tedy v tomto případě 

potřeba vzájemného vyhovění si, aby člověk zabránil pocitům studu, které by se mohly 

objevit v případě, že by odmítl i druhý požadavek (Cialdini, Vincent, Lewis, Catalan, Wheeler 

& Darby, 1975). V dalších studiích bylo dále zjištěno, že pravděpodobnost vyhovění je vyšší, 

pokud obě žádosti přichází od stejné osoby a mají také stejné příjemce. Vyšší je 

pravděpodobnost také v případě, že kontakt probíhá tváří v tvář a žádosti mají prosociální 

charakter. Důležitá také je časová prodleva mezi oběma žádostmi, čím je delší, tím nižší je 

pravděpodobnost vyhovění (O'Keefe & Hale, 2001).  

 

3. 2. 2 Studie, výzkumy a experimenty  
 

R. B. Cialdini et al. (1975) uskutečnili sérii tří experimentů, díky kterým potvrdili 

efektivitu nové techniky vyhovění. V základním experimentu oslovovali náhodně vybrané 

studenty v univerzitním kampusu a žádali je o to, aby doprovodili do ZOO skupinu mladých 

delikventů a strávili s nimi dvě hodiny. Souhlasilo pouze 17% studentů, a tím se potvrdila 

domněnka experimentátorů, že sám o sobě je tento požadavek pro studenty náročný. Poté 

přistoupili již k samotnému použití techniky dveří v tváři. Náhodně vybrané vysokoškoláky 

nejdříve požádali o to, aby působili jako poradci pro mladistvé delikventy a to nejméně po 

dobu dvou let. Po té, co tento požadavek odmítli, byli požádáni, zda by doprovodili skupinu 

mladistvých delikventů do ZOO. V tomto případě souhlasilo 50% studentů. V případě použití 

techniky dveří v tváři vzrostla míra vyhovění o 33%.  

Další výzkum se zabýval pocitem viny, který může vyvolat odmítnutí první žádosti. 

V rámci tohoto výzkumu proběhly tři experimenty. V prvním experimentu byly osloveny 

osoby při nákupu, které šly samy a pozvolnějším tempem. Žádosti měly buď prosociální, 

nebo ziskový charakter. Ti, kteří odmítli, byli požádáni o vyplnění dotazníku, který se týkal 

jejich pocitů a nálady. Pouze dva z 54 účastníků odmítli vyplnit dotazník. Výsledky ukázaly, 

že u účastníků vznikají pocity viny a silněji pociťují vinu v případě, že žádost, kterou odmítli, 

měla prosociální charakter. Další dva experimenty přinesly podobné závěry. Ukázalo se, že 

při odmítnutí prvního požadavku vznikají pocity viny a lidé očekávají jejich zmírnění, pokud 

vyhoví alespoň druhému požadavku (O'Keefe & Figgé, 1999). S pocity viny byl spojen i další 

experiment, který se zabýval hypotézou, že čím větší pocit viny vyvolá odmítnutí prvního 

požadavku, tím větší úlevu přinese vyhovění druhému požadavku. Výsledky tuto hypotézu 

potvrdily (Millar, 2002).  
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Podstatou dalšího výzkumu byl předpoklad, že účastníci budou odlišně reagovat, 

pokud tuto techniku použije přítel nebo cizí člověk a bude tím ovlivněna i prezentace sama 

sebe. Vyškolená skupina účastníků měla za úkol klást požadavky buď podle scénáře techniky 

dveří v tváři (dva), nebo pouze jeden samostatný požadavek. Pokusnými osobami byli buď 

cizí lidé, nebo jejich přátelé. Jako první dostali probandi dotazník týkající se jejich jídelních 

návyků. Ve druhé části experimentu byli probandi rozděleni do dvou skupin, přičemž v jedné 

skupině byla použita technika vyhovění a ve druhé byli probandi požádáni pouze o mírnější 

požadavek. Velkým požadavkem byla žádost o to, aby proband po dobu jednoho měsíce 

zaznamenával vše, co zkonzumuje. S tímto požadavkem nikdo nesouhlasil. Poté přišla menší 

žádost, aby vedl záznamy o jídle po dobu čtyř dní. Druhá skupina byla požádána pouze o to, 

aby vedla záznamy po dobu čtyř dní. Probandi ve druhé části opět vyplňovali dotazník, který 

mimo jiné zjišťoval jejich pocity a to, co si o nich podle jejich názoru bude myslet „tazatel“. 

Ukázalo se, že to, jak člověk vidí sám sebe, hraje roli při vyhovění. Lidé, kteří byli požádáni 

přítelem, se více báli o to, jak před ním budou vypadat, než tomu bylo v případě, že se jednalo 

o cizího člověka. Nejen, že vyhovění bylo významně vyšší v případě použití této techniky, ale 

bylo vyšší i v případě, že se jednalo o přátele. Porozumění tomu, jak může ovlivňovat 

technika dveří v tváři interakci mezi přáteli je důležité především z toho důvodu, že většina 

žádostí o vyhovění přichází právě z okruhu našich blízkých lidí (Millar, 2002). 

Následující výzkum, kterému se budu věnovat, vyzkoušel fungování této techniky 

v prostředí restaurace. Do výzkumu bylo zahrnuto celkem 558 zákazníků tří různých 

restaurací. Podmínkou bylo, že museli sedět u stolu sami a neobjednali si menu, které by 

zahrnovalo dezert. Po tom, co zákazník dojedl, a servírka přišla sklidit ze stolu, se ho zeptala, 

zda by si dal dezert. Pokud odmítl, nabídla mu servírka čaj nebo kávu. Tedy velký požadavek, 

po kterém následuje menší, v tomto případě čaj nebo káva. Měla za úkol použít techniku buď 

ihned, nebo s tříminutovým zpožděním. Ukázalo se, že efekt techniky opět zaúčinkoval a míra 

vyhovění druhému požadavku byla významně vyšší ve skupině, ve které nedošlo 

k tříminutovému odstupu od první žádosti. Z výsledků tohoto výzkumu je velmi dobře patrné, 

že se techniky vyhovění dají využít i běžném životě (Guéguen, Jacob & Meineri, 2011).  

Další výzkum se zabýval účinností této techniky v případě žádostí spojené se zdravím 

a jeho podporou. Před zahájením experimentu probandi měli posoudit svůj zdravotní stav na 

škále od 1 do 9. Podle jejich mínění byli všichni v dobrém zdravotním stavu. Účastníci byli 

informováni, že cílem studie je zjistit obecné a specifické reakce na některé aktuální problémy 

a odpovědi jsou důvěrné. Účastníci měli za úkol vyplnit dotazník týkající se jejich 

stravovacích návyků a dalšího chování ovlivňujícího zdraví. Dále probíhal experiment 
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podobně jako v případě zjišťování toho, jestli je rozdíl mezi přítelem a cizím člověkem v roli 

žadatele (viz výše). Žádosti byly probandům podány ve třech různých kontextech. Prospěch 

z případného vyhovění měl mít buď sám účastník, výzkumník nebo třetí strana. Byl měřen 

také rozdíl mezi tím, zda člověk vyhovění pouze slíbil nebo ho i uskutečnil. Výsledky 

ukázaly, že tento postup je účinný a zvyšuje se vyhovění požadavkům týkajících se zdraví 

jedince. Toto zjištění by mohlo být důležité především pro lékaře a jiné zdravotníky, protože 

by mohlo pomoci přimět pacienty ke spolupráci. Pokud budou mít lékaři připraveny malé a 

cílené kroky pro případ, že pacient odmítne náročný požadavek, mohla by se léčba některých 

chorob stát efektivnější (Millar, 2001). 

Ráda bych představila také výzkum, který se zaměřil na porovnání efektivity techniky 

nohy ve dveřích a techniky dveří v tváři. Účastníky výzkumu byli vysokoškolští studenti. 

Celkem se jich výzkumu zúčastnilo 99 a byli náhodně rozděleni do tří skupin. V první situaci 

se ověřovala efektivita techniky nohy ve dveřích a účastníci byli nejdříve požádání o to, aby 

odpověděli na dvě krátké otázky týkající se rasismu. Poté co vyhověli, přišla větší žádost, zda 

by se zúčastnili hodinového semináře týkajícího se rasismu. Ve druhé skupině byli probandi 

vystaveni působení techniky dveří v tváři. Náročný požadavek byla žádost o účast studentů na 

desetihodinovém semináři o rasismu. Reálnějším a mírnějším požadavkem byla účast na 

hodinovém semináři o rasismu. Ve třetí (kontrolní) skupině byli studenti požádáni pouze o 

účast na hodinovém semináři. Statistická analýza ukázala významné rozdíly mezi těmito třemi 

skupinami. Ukázalo se, že byla účinnější technika dveří v tváři, která dosáhla vyhovění 

v 75,8% případů, zatímco technika nohy ve dveřích „v pouhých“ 48,5%. Žádné rozdíly se 

neprojevily mezi kontrolní skupinou a skupinou, na kterou byla použita technika nohy ve 

dveřích (Rodafinos, Vucevic & Sideridis 2005).  

Další studie se zabývala tím, do jaké míry lze využít techniky vyhovění při vzdělávání 

malých dětí. Byla realizována v Hongkongu. Děti zde velmi často po škole navštěvují 

vzdělávací centra, protože jejich rodiče dlouho pracují. Záměrem výzkumníku bylo zjistit, jak 

ovlivňují techniky vyhovění malé děti v tom, aby vykonávaly školní práci dobrovolně. 

V rámci studie se vědci zaměřili také na kvalitu odvedené práce a na míru, do jaké byl 

zapotřebí zásah dospělého, aby dítě udrželo úsilí a práci dokončilo. Účastníky výzkumu bylo 

60 dětí ve věku 6 - 8 let, z toho 30 chlapců a 30 dívek. Testovala se efektivita techniky nohy 

ve dveřích a techniky dveří v tváři. Děti byly rozděleny do tří skupin, z toho jedna byla 

kontrolní. Testování probíhalo pomocí aritmetických cvičení s různým rozsahem. Cílovou 

žádostí vyhovění byl list s 20 otázkami. Pro techniku nohy ve dveřích bylo připraveno 5 

otázek pro první žádost, pro techniku dveří v tváři 100 otázek pro počáteční žádost. Jako 
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účinnější a efektivnější se stejně jako v předchozím experimentu ukázala technika dveří 

v tváři. Děti v této skupině odvedly nejkvalitnější práci a ze všech tří výzkumných situací 

musel dospělý vstupovat do činnosti dítěte nejméně. Výsledky tohoto výzkumu mohou být 

velmi užitečné pro rodiče, učitele, lektory a další osoby, které chtějí děti motivovat k lepším 

výsledkům (Chan & Au, 2011).  

 

 

3. 3 Technika nízké koule (Low-ball technique) 
 

3. 3. 1 Podstata techniky nízké koule  
 

S technikou nízké koule se můžeme setkat nejčastěji v podnicích, které se specializují 

na prodej a jejich cílem je to, aby jim zákazník vyhověl a výrobek z jejich nabídky si koupil. 

Nejčastěji se s tímto postupem setkáváme u amerických prodejců aut, proto vysvětlím princip 

fungování této techniky právě na tomto příkladu. Nejdříve musí prodejce dosáhnout toho, že 

se zákazník sám aktivně rozhodne pro koupi vozu z jeho nabídky. Většinou se jedná o velmi 

lákavé nabídky a ceny jsou mnohem nižší než u konkurence. Poté, co se zákazník rozhodne 

pro konkrétní auto a někdy už dokonce vyplňuje příslušný formulář, se podmínky prodeje 

změní. Prodejce ruší svou výhodnou nabídku a jeho „výmluvy“ jsou různé. Nejčastěji se 

odvolává na rozhodnutí nadřízeného, který mu neumožní auto prodat takto levně. Druhou 

často používanou fintou je, že prodejce „si vzpomene“, že určitá drahá součást auta není 

započítána v ceně, jak si do této chvíle zákazník myslel. Nyní je cena auta stejná nebo o něco 

vyšší jako u konkurence. Lidé přesto většinou ve chvíli, kdy už jsou rozhodnuti, od koupě 

neustoupí, proč?  

 

3. 3. 2 Studie, výzkumy a experimenty 
 

Experimentálně potvrdil účinnost této techniky R. B. Cialdini. V jeho studii se 

můžeme seznámit se třemi experimenty. V prvním experimentu byli účastníky  univerzitní 

studenti, kteří byli telefonicky kontaktováni, aby se zúčastnili experimentu, který se týká 

„myšlenkových procesů“. Experiment začínal již v 7 hodin ráno. V kontrolní skupině byl 

studentům čas sdělen hned, v experimentální až poté, co s účastí ve výzkumu souhlasili. 

V kontrolní skupině souhlasilo s účastí 24% studentů, v experimentální dokonce 56% 
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studentů. A ačkoli mohli své rozhodnutí změnit, dorazilo na experiment 95% osob 

z experimentální skupiny a 79% osob z kontrolní skupiny. Ve druhém experimentu byli 

studenti rozděleni do tří skupin - kontrolní skupina, skupina techniky nohy ve dveřích a 

skupina techniky nízké koule. Jako účastníci byli vybráni postgraduální studenti, kteří jako 

jediní mohli obývat jednolůžkové pokoje, čímž bylo odstraněno případné ovlivnění výsledků 

názory spolubydlících. Studenti byli požádáni, aby po dobu jednoho týdne vystavili plakáty 

charitativní organizace United Way. Poté, co souhlasili, jim experimentátor řekl, že bohužel 

nemá plakáty u sebe, ale mohou si je do hodiny vyzvednout v přízemí koleje v balíčku, ve 

kterém je kromě plakátu na okno také plakát na dveře. Ve skupině, kde se testovala technika 

nohy ve dveřích, byli studenti nejdříve požádáni o vylepení plakátu do okna a poté o vylepení 

plakátu na dveře, pro který si musí dojít. Poté experimentátoři kontrolovali, kolik studentů 

z těch, co s vylepením plakátů souhlasili, to skutečně realizovali. Z výsledků je jasné, že 

postup s technikou nízké koule se ukázal jako účinnější než technika nohy ve dveřích. Když 

se studenti rozhodli vyhovět, vznikl u nich závazek vůči tomuto rozhodnutí a dostáli mu tím, 

že plakáty skutečně vyvěsili. Ve třetím experimentu byli do výzkumu zahrnuti studenti, kteří 

se zapsali do kurzu psychologie a potřebovali čtyři hodiny účasti ve výzkumu. Za vyplnění 

dvou osobnostních testů měli slíbenou jednu hodinu. Studenti z experimentální skupiny 

nalezli na posledním listě nabídku na získání dalších dvou hodin, pokud vyplní další test. 

Těm, kteří souhlasili, se výzkumníci omluvili a řekli jim, že dvě hodiny udělovali minulý rok, 

protože potřebovali sebrat velké množství dat a letos udělují pouze jednu hodinu. Studenti 

měli samozřejmě možnost v tuto chvíli odmítnout další účast. Přes to se opět prokázala 

účinnost techniky nízké koule a studenti pokračovali i po změně podmínek, které pro ně již 

nebyly tak výhodné (Cialdini, Cacioppo, Bassett & Miller, 1978).  

Účastnicemi dalšího výzkumu bylo 80 zákaznic malého outletu s oblečením pro ženy. 

Do výzkumu byly zapojeny ve chvíli, kdy chtěly u pokladny zaplatit oblečení, které 

si vybraly. Experiment se skládal ze dvou situací, ve kterých byla použita technika nízké 

koule a ke každé z nich byla vytvořena kontrolní skupina. V první experimentální skupině 

prodavač nabídl zákaznici lak na nehty, který mají tento týden v akci za výhodnou cenu. 

Z původní ceny $2.50 byl zlevněný $1. Pokud souhlasili, prodavač se omluvil s tím, že se 

spletl a že lak stojí ve skutečnosti $1.50, a jestli ho přesto chtějí vyzkoušet. Kontrolní skupině 

byla sdělena rovnou cena $1.50. Ve druhé experimentální skupině byla opět při platbě zboží 

sdělena nabídka na zlevněný lak, tentokrát byl zlevněný z $2.50 na $2. Pokud souhlasili, tak 

se prodavač opět omluvil, že se spletl, ale tentokrát si mohly zákaznice koupit dva laky za 

akční cenu $3. V kontrolní skupině byla zákaznicím opět rovnou sdělena nabídka na dva laky 
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za $3. Výsledky byly překvapivé. Nepotvrdil se totiž předpoklad, že technika nízké koule 

zvýší u zákaznic míru vyhovění a lak si skutečně koupí. V prvním experimentu si lak koupilo 

20% žen z kontrolní skupiny a pouze 5% žen z experimentální. I v druhém experimentu byly 

výsledky podobné a efekt techniky vyhovění se neprojevil (Motes & Woodside, 1979). 

Kouření není problémem pouze dnešní doby, ale s tímto zlozvykem se potýkáme již 

dlouho. V tomto výzkumu vědci požádali studenty, aby přestali kouřit na dobu 18 hodin. 

Zákaz kouření se vztahoval na dobu od šesti hodin večer do poledne následujícího dne a 

studentům byla slíbena malá finanční kompenzace. Vědci přitom porovnávali účinnost 

techniky nohy ve dveřích a techniky nízké koule. Situace, které zahrnovaly techniku nízké 

koule, byly tři a navzájem se od sebe lišily například tím, kdy byla účastníkům sdělena změna 

výše odměny. Do experimentu byli zahrnuti studenti, kteří kouřili více než 15 cigaret denně a 

nikdy neabsolvovali kurz psychologie. Byly pozorovány dvě proměnné - verbální a 

behaviorální vyhovění. Verbálním vyhověním je myšlen ústní souhlas probanda s cílovým 

chováním, v tomto případě souhlasili studenti s tím, že na omezenou dobu přestanou kouřit. 

Druhá proměnná označuje reálné chování studentů, tedy ty studenty, kteří opravdu přestali 

kouřit. Technika nízké koule se ukázala jako účinnější než technika nohy ve dveřích a to u 

obou proměnných. Přínosem této práce je také návrh na zdokonalení této techniky, který 

vzešel z jedné z testovaných situací v této studii (Joule, 1987).  

Další výzkum se zaměřil také na porovnání účinnosti techniky nohy ve dveřích a 

techniky nízké koule. Protože se zvýšil počet telefonických rozhovorů s lidmi v rámci 

epidemiologických studií a výzkumů týkajících se zdraví, otázkou se stalo, jak by se dalo 

dosáhnout vyšší míry vyhovění u telefonického kontaktu. Ve srovnání s osobními rozhovory 

se totiž projevovala nižší míra ochoty se zúčastnit a zodpovědět dotazy výzkumníka. 

Výsledky poukázaly na způsob, kterým by se dala zvýšit míra vyhovění při zdravotnických 

průzkumech bez toho, aby se s potencionálními účastníky manipulovalo pomocí lživých 

informací či nátlaku. Probandi byli rozděleni do čtyř skupin, přičemž jedna byla kontrolní. 

Obě techniky se ukázaly jako účinné, ale vyšší míra vyhovění se projevila u skupiny techniky 

nízké koule. Při použití jejich kombinace míra vyhovění u účastníků ještě vzrostla a tato 

skupina byla nejúspěšnější. Výsledky jsou zajímavé, protože v oblasti výzkumu zdraví je 

důležité dodržovat také etiku práce. Protože tyto techniky vyhovění nefungují na principu 

nátlaku, považuji jejich použití v této oblasti za vhodné (Hornik, Zaig, Shadmon & Barbash, 

1990).   

J. M. Weyant se zabýval tím, jak by mohli různé techniky vyhovění přispět ke 

zvýšení pravděpodobnosti, že oslovený člověk přispěje na charitu. Zaměřil se na formu 
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získávání finančních příspěvků pomocí mailů. Díky srovnání několika úspěšných i 

neúspěšných studií přišel se závěrem, že pro úspěšné použití techniky je nutné modifikovat 

každou techniku pro konkrétní účel a kampaň a nelze očekávat jejich stoprocentní fungování 

bez tohoto přizpůsobení (Weyant, 1996). 

V dalším výzkumu byli účastníky vysokoškolští studenti, kteří byli kontaktováni 

telefonicky. Výzkumník se představil jako student, který hledá dobrovolníky z řad studentů 

pro charitativní chůzi na pět kilometrů. Sponzoři věnují peníze potřebným rodinám za 

každého studenta, který se zúčastní. Studentům ze skupiny techniky nízké koule ale neřekl čas 

ani místo konání. Studenti, kteří souhlasili, se poté dozvěděli, že chůze se koná od osmi ráno 

v sobotu nebo v neděli. Výzkumník se jich poté zeptal, jaký den by jim vyhovoval, jestli stále 

platí to, že se chtějí zúčastnit. Ve skupině, ve které byla použita technika, souhlasilo 39,7% 

studentů oproti 15, 7% v kontrolní skupině. Ve druhém experimentu byli náhodně vybraní 

studenti opět kontaktováni telefonicky, ale nyní byli požádáni o finanční příspěvek do 

stipendijního fondu univerzity ve výši $5. Když přispějí, bude jim poslán kupon na ovocný 

koktejl zdarma. V případě, že souhlasili, se výzkumník omluvil s tím, že právě zjistil, že jim 

došly kupony, ale zda stále chtějí darovat peníze do fondu. Studentů z kontrolní skupiny se 

výzkumník pouze zeptal, zda by byli ochotní darovat peníze. Z experimentální skupiny by 

vyhovělo 77,6% účastníků, v kontrolní skupině 42%. Ukázalo se tedy, že i v případě 

finančního daru se technika nízké koule projevila jako velice úspěšná (Burger & Cornelius, 

2003). 

Na začátku této podkapitoly jsem zmínila, že se s touto technikou nejčastěji setkáváme 

u prodejců aut, ale můžeme se s ní samozřejmě setkat i v jiných situacích. Kromě různých 

nákupů bych ráda zmínila ještě prostředí restaurace, kde nám například číšník nabídne velmi 

kvalitní víno za velmi nízkou cenu. Objednáme si ho, ale když se číšník vrátí s lahví, omluví 

se, že se spletl a že cena je ve skutečnosti vyšší a zda si ho i přes to dáme. Málokterý člověk 

v tuto chvíli odmítne a vybere si jiné víno. Proč? Protože číšník využil princip techniky nízké 

koule. Ve chvíli, kdy jsme si tuto lahev objednali, u nás vznikl veřejný závazek vůči číšníkovi 

a cítíme povinnost mu vyhovět a lahev si i přes vyšší cenu koupit. Poté se snažíme sami sobě 

zdůvodnit, proč bylo naše rozhodnutí koupit správné, a že bychom ho udělali opět. Vznikla 

kognitivní disonance, kterou se budeme snažit redukovat. Například tím, že jsme si přece 

chtěli udělat hezký večer, víno bylo lahodné a čas od času bychom si měli dopřát kvalitní 

víno. V případě koupě nového auto bychom si mohli chválit pohodlí a bezpečí nového auta. 

Říkat si, že stejně bychom si ho museli brzy pořídit a i když se cena zvýšila, byla to stále 

výhodná koupě, prodejce byl velmi sympatický, auto chválil a podobně (Slaměník, 2008). 
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3. 4 Technika „to není vše“ (The that’s-not-all technique)  
 

3. 4. 1 Podstata techniky „to není vše“  
 

Technika to není vše se týká spotřebitelského chování a toho jak nakupujeme. Proč 

většinou neváháme koupit věc, na kterou nám prodejce nabídne slevu, i když ji 

nepotřebujeme? Prodejci totiž používají tuto techniku vyhovění. Tato technika má ale svá 

omezení a prodejci by ji měli využívat velmi opatrně. Klíčovou roli hraje prvotní požadavek 

(například cena), který musí být v rozumných a přijatelných mezích. Nejen že je celý postup 

neúčinný, pokud je první žádost příliš velká, ale může to vést i k snížení vyhovění. Lidé si při 

rozhodování vytváří tzv. kotvy, kterými se řídí a slouží jim jako precedens pro podobné 

situace v budoucnu. Technika to není vše se snaží s touto kotvou manipulovat, aby byla 

v kontrastu s druhou, výhodnější nabídkou. Pokud lidé kupují nějaký produkt pravidelně, mají 

již vytvořenou kotvu a je nepravděpodobné, že by technika to není vše účinkovala. 

Manipulovat s kotvou zákazníka je možné, pokud není ještě plně seznámen s produktem a 

nemá přehled, kolik by to mělo stát. V tomto případě se také předpokládá velká účinnost této 

techniky. Nepřiměřeně velký počáteční požadavek také může u zákazníka vyvolat negativní 

emoce (například podezření, zlost, mrzutost či nelibost). Tyto emoce samozřejmě snižují 

ochotu vyhovět. Důležité je také brát v potaz samotný účinek prodávajícího na zákazníka. 

Pokud v zákaznících vyvolá negativní pocity, opět se snižuje pravděpodobnost vyhovění. 

Efekt této techniky se ztrácí nejen při přehnaném prvním požadavku, ale také pokud je 

použita u prodeje zboží, které se samo o sobě dobře prodává. J. M. Burger také upozorňuje na 

možné rozdíly mezi pohlavími, které by mohly mít vliv na efekt techniky, ale zatím nebyly 

zkoumány (Burger, Reed, Decesare, Rauner & Rozolis, 1999).   

 

3. 4. 2 Studie, výzkumy a experimenty  
 

Jako první potvrdil pomocí řady experimentů účinnost této techniky J. M. Burger. 

V jeho studii se můžeme seznámit se sedmi experimenty, které jsou zaměřeny na prokázání 

účinnosti této techniky, na možné mediátory, které ji ovlivňují a také na srovnání s jinou 

technikou vyhovění. Například v druhém experimentu experimentátoři prodávali v areálu 

univerzity koláčky. Koláčky byly vystaveny na stole, ale nebyla u nich žádná cenovka. Do 

experimentu byli zahrnuti pouze studenti, kteří se u stolu zastavili a zeptali se na cenu. 
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Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Studentům z experimentální skupiny bylo 

řečeno, že koláč stojí 1 dolar. Studenti se ale nemohli rozhodnout hned, protože v tu chvíli do 

jejich interakce zasáhl druhý výzkumník, který poklepal prvnímu na rameno a na pár vteřin 

přerušil jejich interakci. Když se první výzkumník otočil zpět k zákazníkovi, řekl mu, že by 

chtěli brzy zavřít, a proto je začínají prodávat za 75 centů. V kontrolní skupině bylo 

studentům ihned sděleno, že koláč stojí 75 centů. Zlevněný koláč se prodal samozřejmě 

rychleji než ten, který původně stál 75 centů. V experimentální skupině si koláč koupilo 73% 

účastníků, v kontrolní pouze 44% účastníků. V sedmém experimentu této studie porovnávali 

vědci účinnost techniky dveří v tváři a techniky to není vše. Design byl podobný předchozímu 

experimentu, opět se jednalo o prodej koláčků, ale účastníci byli rozděleni do tří skupin. 

V kontrolní skupině si koláček koupilo 20% účastníků, ve skupině techniky dveří v tváři 35% 

a ve skupině techniky to není vše 50% studentů. Technika to není vše se tedy ukázala jako 

účinnější, i když statisticky signifikantní byl pouze rozdíl mezi ní a kontrolní skupinou 

(Burger, 1986). 

V dalším experimentu si výzkumníci otevřeli také stánek v univerzitním kampusu, ale 

prodávali krabice čokolády. Na stole bylo vystaveno několik malých a velkých krabic. 

Velikost krabice, kterou si student koupil, hrála svou roli při interpretaci výsledků. Studenti, 

kteří procházeli kolem stánku, byli oslovování s tím, zda si nechtějí koupit krabici čokolády. 

Do výzkumu nebyli zahrnuti studenti, kteří šli ve skupince nebo mohli slyšet průběh 

předchozích prodejů. Celkem se experimentu zúčastnilo 132 studentů, kteří byli rozděleni do 

jedenáctičlenných skupin. Skupiny se od sebe lišily třemi kritérii - zahrnutí do kontrolní nebo 

experimentální skupiny, koupě malé či velké krabice čokolády a to jaké dostaly informace od 

prodávajícího jako potencionální důvody pro koupi. V prvním případě neřekl prodávající 

žádný důvod ke koupi. Ve druhém se kupující o čokoládě vyjádřil tak, že studentům 

neposkytl žádné nové informace a řekl pouze to, co mohli sami vidět. Ve třetím případě jim 

řekl informace, které by se sami nedozvěděli (například že se jedná o ručně vyráběnou 

čokoládu). U experimentální skupiny došlo ke zlevnění čokolády stejným způsobem jako 

v předchozí studii J. M. Burgera. Ukázalo se, že technika to není vše byla účinná při prodeji 

malé krabičky, kdy si ji koupilo 76% osob z experimentální skupiny, ale jen 45% z kontrolní 

skupiny. U velké krabičky ale účinná nebyla, vyhovělo pouze 18% účastníků z experimentální 

skupiny a 25% z kontrolní skupiny. Lidé, kteří zvažovali koupi velké krabice, byli více 

ovlivněni skutečným důvodem pro koupi než lidé, kteří uvažovali o koupi malé krabice, u 

nichž se neprojevil rozdíl mezi vlivem skutečného a „nic neříkajícího“ důvodu. Předpokladem 

autorů bylo, že tato technika funguje pouze tehdy, kdy lidé o nákupu nepřemýšlí a rozhodují 
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se bezmyšlenkovitě. S tím souvisí cena nákupu - čím dražší je nákup, tím vyšší je uvědomění 

a přemýšlení o koupi. Výsledky jejich studie toto naznačují, ale pro potvrzení tvrzení by byly 

potřebné další výzkumy (Pollock, Smith, Knowles & Bruce, 1998).  

J. Banas a M. Turner  ve své přehledové studii upozorňují na fakt, že tato technika 

byla akademickými pracovníky a vědci přehlížena. Ve své práci vysvětlují princip jejího 

fungování a také provádějí experiment, ve kterém testují tři teoretická vysvětlení fungování 

této techniky - percepční kontrast, vzájemné ústupky a sociální odpovědnost. Pro vyzkoušení 

různých variant této techniky použili jako první televizní reklamu. Probandům bylo řečeno, že 

sledují prototypy reklamy na kávové šálky a jejich úkolem je poskytnout výzkumníkům 

zpětnou vazbu, aby mohli vytvořit konečnou verzi. Sledovalo se mnoho proměnných, které 

mohou ovlivnit rozhodování probandů, například prosociální či komerční účel reklamy, 

stupeň techniky vyhovění (mírná x náročná) a jednání o ceně. Získané údaje ovšem potvrzují 

pouze předpoklad vzniku sociální odpovědnosti jako vysvětlení fungování této techniky. 

Z uvedených proměnných byla zjištěna vyšší míra vyhovění a ochota koupit si kávový šálek u 

skupiny, ve které měla reklama prosociální účel, a byla použita náročnější technika (vyšší 

počáteční cena). U ostatních proměnných se nejednalo o signifikantní rozdíly. Do budoucích 

výzkumů doporučují zaměřit se na proces rozhodování při použití strategie techniky to není 

vše a zapojit další proměnné, které by mohli tento proces ovlivňovat a zvýšit tak 

pravděpodobnost koupě - například rozptýlení, zvýšené zapojení probanda, časovou tíseň a 

kognitivní zátěž (Banas & Turner, 2011). 

Tato technika může fungovat v mnoha oblastech lidského života. Jedná se o to, že 

člověku předložíme naši žádost, ale nedáme mu příležitost a čas, aby zareagoval. Mezitím 

zlepšíme naši nabídku, aby byla pro člověka atraktivnější ve srovnání s původní. Například 

když chceme, aby si někdo něco koupil nebo se podílel na dobrovolnické činnosti, snížíme 

cenu nebo zmíníme, že dobrovolníci mají zadarmo jídlo. V posledním experimentu použili 

výzkumníci modifikovanou verzi této techniky, ve které byla počáteční žádost následována 

náročnějším požadavkem. Předpokládali, že lidé z této skupiny budou souhlasit méně často 

než ti, kteří uslyší pouze náročnější požadavek. Účastníci byli kontaktováni telefonicky 

s žádostí o to, aby přispěli částkou pěti dolarů do studentského fondu. Jedné skupině slíbili, že 

pokud darují peníze, dostanou jako dárek hrnek s logem univerzity. Aniž by stihl student na 

nabídku zareagovat, výzkumník se omluvil, že jim hrnky již došly a zda má i tak zájem 

darovat peníze. V kontrolní skupině byli studenti požádáni pouze o darování $5. Jejich 

předpoklad se potvrdil. Z experimentální skupiny darovalo peníze 16% účastníků, z kontrolní 

skupiny 38%. Počáteční kotvou u studentů v experimentální skupině bylo, že za cenu $5 
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získají hrnek. Druhá nabídka byla horší, nezahrnovala odměnu, a proto probandům nepřišla 

zajímavá (Burger & Cornelius, 2003). 
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4. Návrh výzkumu  

 

4. 1 Úvod 
 

Teoretické zakotvení technik vyhovění je dostupné v předchozí části práce, proto bych 

na tomto místě ráda seznámila čtenáře s tím, čeho se bude tento návrh týkat. Pro vypracování 

návrhu jsem se nechala inspirovat výzkumem, který proběhl v Číně. Týkal se vlivu technik 

vyhovění na děti a jejich přístup ke školní práci a učení. Konkrétně byly testovány technika 

nohy ve dveřích a technika dveří v tváři. Obě techniky byly účinné, ale technika dveří v tváři 

byla výrazně efektivnější a ovlivňovala nejen ochotu dětí pracovat, ale také kvalitu práce. 

Podrobněji jsem se tomuto výzkumu věnovala ve třetí kapitole (Chan & Au, 2011).  

V dnešní době děti málo čtou, o čemž svědčí vzrůstající zájem o tuto problematiku. 

Jako příklad mohu uvést například kampaň Česko čte dětem, která je cílená především na 

rodiče malých dětí, aby jim po určitou dobu každý den předčítali. 

Cílem tohoto návrhu je představit design výzkumu, který by zkoumal to, zda se 

pomocí techniky nohy ve dveřích a dveří v tváři dá ovlivnit přístup k četbě a zvýšení zájmu o 

ni u dětí. Případný úspěch technik by mohl přinést velký užitek nejen rodičům a učitelům, ale 

především samotným dětem. Nedostatek četby je aktuálním problémem a je zapotřebí se mu 

věnovat, protože čtení ovlivňuje také rozvoj dětí. Pro tento výzkum jsem vybrala děti ve věku 

od 7 do 9 let, protože v tomto období jsou velmi senzitivní a dochází u nich k rozvoji mnoha 

schopností. Například k dalšímu rozvoji řečových schopností a schopnosti konverzace, 

rozšiřování slovní zásoby a jsou citlivé na vliv svého okolí (Vágnerová, 1996). Pokud by se 

nám podařilo právě v tomto věku pozitivně stimulovat jejich přístup ke čtení, mohli bychom 

tím pomoci také samotnému rozvoji našich potomků. Užitek by mohl výzkum přinést 

především rodičům a samotným dětem. Východiskem výzkumu by bylo zařazení technik 

vyhovění do práce s dětmi v rámci družiny s cílem podpořit rozvoj dítěte.  

 

4. 2 Téma 
 

Projeví děti ze skupin, ve kterých bude použita technika vyhovění vyšší míru vyhovění 

než děti z kontrolní skupiny? Jinými slovy budou ochotnější číst po dobu dvaceti minut než 

děti v kontrolní skupině? 
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4. 3 Formulace hypotéz 
 

H1: Děti ve skupině techniky dveří v tváři projeví vyšší míru vyhovění. 

H2: Děti ve skupině techniky nohy ve dveřích projeví vyšší míru vyhovění než dětí   

       v kontrolní skupině, ale nižší míru vyhovění než ve skupině dveří v tváři.  

H0: Míra vyhovění u dětí nebude ovlivněna působením technik vyhovění.  

 

4. 4 Výzkumné metody  
 

Jako výzkumnou metodu bych zvolila experiment a jednalo by se o tzv. terénní 

experiment. Hlavním důvodem pro tuto volbu by bylo to, že bych se chtěla zaměřit na reálnou 

situaci, nikoli na laboratorní. Samozřejmě má tato volba svá úskalí a rizika, jako jsou 

například intervenující proměnné, ale podle mého názoru může přinést zajímavá a validní 

data. Vzhledem k povaze získaných dat, by mohla být také lépe využitelná v praxi. 

  

4. 5 Zkoumaná populace 
 

Cílovou populací, na kterou bych se zaměřila v tomto výzkumu, by byly děti ve věku 

7 až 9 let. Zaměřila bych se na děti žijící na území Prahy, které navštěvují školní družinu. 

Předpokládala bych, že rodiče těchto dětí jsou pracovně vytíženi, a proto nemají na své děti 

tolik volného času. Například domácí úkoly a další školní povinnosti tedy děti plní v rámci 

času stráveného v družině. Prostředí družiny jsem zvolila z praktického důvodu. Pokud by byl 

experiment realizován během školní výuky, mohly by děti pociťovat silněji autoritu učitele a 

vyhovění by mohly pokládat za svou povinnost. V tom případě by se eventuální vyhovění 

nemohlo pokládat pouze za výsledek působení jedné z technik vyhovění. V družině děti podle 

mého názoru pociťují větší svobodu rozhodnout se, co chtějí dělat.  

 

4. 6 Vzorek  
 

Děti by byly rozděleny do tří skupin. V první skupině bych testovala techniku nohy ve 

dveřích. Ve druhé skupině bych testovala techniku dveří v tváři a třetí skupina by byla 

kontrolní skupinou. Zvolila bych poměrně velký vzorek ve velikosti 450 probandů. Děti by 

byly náhodně rozděleny do zmíněných tří skupin a to tak, aby v každé skupině bylo 150 dětí. 
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Takto početný vzorek bych již považovala za dostatečný pro případné zevšeobecnění 

získaných dat.   

Co se týče samotného výběru do vzorku, zvolila bych tzv. skupinový náhodný výběr. 

Praha je rozdělena na celkem 22 obvodů. Abych zajistila stejnou pravděpodobnost pro 

všechny školy dostat se do mého vzorku, z každého obvodu bych získala seznam škol na jeho 

území a pomocí počítačového programu bych z každého náhodně vybrala jednu až dvě školy. 

O počtu škol z každého obvodu bych rozhodovala podle jeho velikosti. Poté bych 

kontaktovala ředitele vybraných škol a pokusila se s nimi domluvit na spolupráci. Při 

vyjednávání bych samozřejmě zdůraznila potencionální užitek tohoto výzkumu.  

Samozřejmostí při práci s dětmi je písemný souhlas rodičů. Proto bych před samotnou 

realizací zaslala rodičům dětí, které navštěvují družinu, dopis s vysvětlením toho, co po jejich 

dětech budou chtít a proč. V něm bych také vysvětlila potencionální přínos tohoto 

experimentu.  

 

4. 7 Rozdělení do skupin  
 

Jak jsem již zmínila, děti bych do jednotlivých skupin rozdělila pomocí jednoduchého 

náhodného výběru, abych zajistila, co nejvyšší reprezentativnost vzorku. Nejlepším řešením 

by samozřejmě bylo rozdělit jednotlivé děti do skupin. Kvůli náročnosti takového postupu, a 

podle mého názoru až nemožnosti ho skutečně realizovat, bych do náhodného výběru zařadila 

celé družiny. Tedy co družina, to jeden prvek do výběru. Nebylo by možné pracovat s každým 

dítětem samostatně a v rámci jedné družiny mít zastoupeny všechny tři skupiny.  

 

4. 8 Proměnné  
 

Závislou proměnnou v tomto experimentu by bylo vyhovění dětí a čas, který věnují 

četbě. Nezávislou proměnnou by bylo použití jedné z technik vyhovění. Intervenujícími 

proměnnými by byl počet dětí v družině,  zdravotní stav dítěte, únava, rozvrh a s tím spojená 

náročnost předmětů, které absolvovaly během vyučování, pohlaví, věk, počet sourozenců a 

vedení rodičů, specifické poruchy učení nebo chování, vztah ke čtení, výběr knihy, kolektiv v 

družině.  
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4. 9 Design experimentu  
 

Při samotné realizaci bych si na pomoc přizvala dobrovolníky, kteří by družiny 

navštěvovali a sbírali data. Před samotným počátkem experimentu by se museli zúčastnit 

povinného školení týkajícího se technik vyhovění a toho, jak mají k dětem přistupovat, aby 

byly zajištěné pro všechny shodné podmínky. Experiment by neprováděly vychovatelky, 

protože by mohlo dojít ke zkreslení dat. Roli by mohla hrát osobnost vychovatelky, její 

přístup k dětem a vztah dětí k ní. Postup práce by se lišil podle skupin.  

Pro všechny tři skupiny by byla připravená stejná kniha z toho důvodu, aby nedošlo 

k ovlivnění výsledků například zajímavostí knihy. Podmínky by se ale lišily ve velikosti 

žádosti. Velikost žádosti by se netýkala počtu přečtených stran, ale času, který jsou děti 

ochotné čtení věnovat. Malým požadavkem by byla četba po dobu pěti minut, velkým 

požadavkem četba po dobu jedné hodiny a cílovou žádostí dvacetiminutová četba.   

 

4. 10 Procedura experimentu  
 

Ve skupině techniky nohy ve dveřích by výzkumník každé dítě samostatně požádal o 

to, zda by četlo 5 minut z nabízené knihy - například „Mám tady zajímavou knihu, mohl/a by 

sis z ní prosím pět minut číst?“. Pokud by dítě souhlasilo, dal by mu čas na přečtení, a poté by 

ho požádal, zda by četlo dalších dvacet minut.  

Ve skupině techniky dveří v tváři by výzkumník nejdříve každé dítě požádal, zda by si 

mohlo hodinu číst. Předpokladem by bylo, že takto náročný požadavek děti odmítnou. Nejen 

že je hodina poměrně dlouhý úsek, ale také by se jednalo o knihu, kterou neznají. Poté co by 

odmítly, by se jich výzkumník zeptal, zda by mohly číst dvacet minut.  

V kontrolní skupině by výzkumník děti požádal, zda by četly z knihy dvacet minut.  

 

4. 11 Analýza dat 
 

V této části bych data podrobila statistickému zpracování. Prvním úkolem by bylo 

testování stanovených hypotéz. Zajímalo by mne, zda se projevil účinek technik vyhovění, a 

která z technik se jeví v tomto případě jako úspěšnější. Statistickým zpracováním by tedy byla 

buď potvrzena či vyvrácena nulová hypotéza.  
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Při analýze dat by mne taká zajímala procentuální úspěšnost vyhovění v jednotlivých 

skupinách, a zda je rozdíl mezi skupinami signifikantně významný.  

 

4. 12 Diskuze  
 

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o návrh experimentu, nikoli o jeho reálné 

provedení, jsem si vědoma toho, že se v něm mohou vyskytovat určité nedostatky, které by 

mohly ovlivnit průběh experimentu a jeho výsledky. Při realizaci výzkumu bych použila tzv. 

pilotní studii, díky které bych mohla případné nedostatky odstranit. Bez získaných dat a bez 

zkušenosti s probandy je ale poměrně těžké postihnout všechna eventuální ovlivnění 

výzkumu.  

Jako první bych ráda zmínila problém, který řeší většina experimentů na poli sociální 

psychologie a to očekávání a zaujatost experimentátora. Experimentátor totiž může svým 

chováním a přístupem k probandům ovlivnit získaná data, podle toho, co sám očekává. Pokud 

tedy budu věřit, že technika dveří v tváři vede k vyšší míře vyhovění, může se k dětem chovat 

více mile a přátelsky, než v ostatních skupinách. Proto považuji za dobré řešení tzv. slepý 

experiment, kdy výzkumníci neznají hypotézy, tudíž se minimalizuje riziko nechtěného 

ovlivnění výsledků.  

Problémem při zevšeobecňování výsledků by mohl být výběr respondentů. Nikoli 

kvůli samotnému výběru, ale proto, že jsem tento návrh zaměřila pouze na děti žijící v Praze. 

Pro další využití získaných údajů by podle mého názoru bylo na místě uskutečnit výzkum, 

který by zahrnoval děti v tomto věku z celé České republiky, abychom předešli spekulacím o 

možných specifikách pražských dětí.  

Důležité je také pozastavit se nad etikou výzkumu. Ačkoli se jedná o svým způsobem 

manipulativní techniky, v tomto experimentu je etika ošetřena písemným souhlasem rodičů. 

Na děti by nebyl vyvíjen žádný nátlak, a kdyby nechtěly pokračovat, nebyly by k tomu 

nuceny. Vzhledem k potencionálnímu užitku výzkumu bych nepovažovala jejich využité u 

dětí za neetické.  

Vyšší účinnost techniky dveří v tváři by mohla být způsobena předchozím 

pětiminutovým čtením u techniky nohy ve dveřích. Děti by mohly být již unavené a z toho 

důvodu by mohly odmítnout pokračovat. Také během pěti minut zjistí o čem kniha je, jestli je 

zaujala, a zda jsou zvědavé, jak příběh pokračuje. Pokud je již během prvních pěti minut 
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omrzí, je vysoce nepravděpodobné, že by souhlasily s tím, že budou ve čtení pokračovat. 

Zatímco u techniky dveří v tváři neví přesně, co je čeká, když přijmou menší požadavek.  

Ovlivnit výsledky by mohl například výběr knihy. Ačkoli  by se jednalo o knihu, která 

by nebyla primárně určena dívkám nebo chlapcům, mohlo by hrát velkou roli to, jak dětem 

kniha připadá zajímavá, a zda v nich vzbudí zájem.  

Věk a pohlaví dětí jsou také důležité intervenující proměnné. Věk dětí může souviset 

s jejich čtenářskými dovednostmi. Pro sedmileté dítě může být četba knihy náročnější než pro 

devítileté. Ale netvrdím, že to tak platí vždy. Také dívky by mohly mít ke čtení kladnější 

vztah než chlapci, tudíž by u nich mohla být vyšší ochota vyhovět našim požadavkům.  
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Závěr 
 

Cílem mé práce bylo vysvětlit, co se skrývá pod pojmy konformita a techniky 

vyhovění. V první části jsem se tedy věnovala konformitě a tomu, co s ní úzce souvisí a 

ovlivňuje ji. A to především z toho důvodu, aby čtenář pochopil složitost procesu, při kterém 

se stáváme konformními. Určitá míra konformity je podle mého názoru v životě lidí nezbytná. 

Pokud bychom se nepřizpůsobovali a nevycházeli vstříc ostatním lidem, jen těžko bychom 

vytvářeli a udržovali dobré mezilidské vztahy, které jsou pro nás tak důležité. Proto bych 

rozhodně neuváděla konformitu jako něco, co má negativní význam. Na druhou stranu znalost 

mechanismů a faktorů, které ovlivňují naše chování, nám může pomoci. Pokud budeme vědět, 

proč jednáme určitým způsobem, bude pro nás jednodušší své chování změnit v případě, že 

nám není vlastní. Mělo by pro nás poté být také jednodušší stávat se konformními pouze ve 

chvílích, kdy sami opravdu chceme a ne ve chvílích, kdy se nás k tomu snaží dovést někdo 

jiný.  

Ke konformitě i technikám vyhovění jsem se snažila najít velké množství výzkumů, 

abych ukázala jejich možné využití v mnoha oblastech lidského života. Některé výzkumy se 

zabývaly tím, proč a jak techniky fungují a jiné se snažily o jejich praktické využití. Protože 

mým cílem bylo poskytnout přehled dostupných informací, není o výzkumech pojednáváno 

tak detailně, jak by možná bylo potřeba. Kromě průkopnických studií v každé oblasti jsem se 

snažila uvádět především výzkumy z posledních let.  

Důležitým bodem, nad kterým bych se pozastavila, je etika využívání technik 

vyhovění a samotných experimentů. Ačkoli nefungují na principu nátlaku, označila bych je za 

manipulativní techniky. Proto by mohla být etika jejich využití v některých případech sporná. 

Pokud jsou používané lživé informace, nebude v pořádku ani etika. Etika je podle mého 

názoru ohrožena také v případě nákupů, například nábytku. Přijdete do obchodu a před sebou 

máte postel za určitou částku. V okamžiku, kdy souhlasíte s její koupí, se ale dozvíte, že 

v ceně není rošt a další součásti. Přesto, ale od nákupu neustoupíte, protože cítíte závazek, 

který je způsoben použitím techniky nízké koule.  

V poslední části, která je věnována návrhu experimentu jsem se zabývala 

problematikou nedostatečné četby u dětí. Považuji to za aktuální problém dnešní doby, a 

proto si myslím, že případný úspěch tohoto výzkumu by měl pozitivní přínos nejen pro děti, 

které by byly vedeny ke čtení bez nátlaku, ale také pro celou společnost.  
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