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ÚVOD 

Bakalářská práce na téma psychologických aspektů reklamní činnosti byla zvolena na základě 

hned několika skutečností. Především se jednalo o autorovo zhlédnutí velmi diskutovaného 

dokumentárního filmu Silvie Dymákové (2013) Šmejdi, který se zaobírá fenoménem 

předváděcích akcí a s nimi spojené manipulace, nátlaku, ponižování a agrese, které jsou při 

nich vyvíjené na zúčastněné seniory. Lži a promyšlené působení, jejímž jediným cílem je 

donutit bezbranné staré lidi k nákupu předraženého zboží, je zejména v poslední době velmi 

viditelné téma a uvedená práce se tedy z tohoto hlediska jeví jako aktuální.   

 Následné autorovo přečtení knihy Roberta B. Cialdiniho (2012) Zbraně vlivu: 

manipulativní techniky a jak se jim bránit (v anglickém originále Influence: The Psychology of 

Persuasion), související s tímto předmětem, už pouze potvrdilo a zvýšilo motivaci vedenou ke 

zpracování tématu této bakalářské práce. Její záměr se však částečně liší od již odborně 

dobře zmapovaného fenoménu předváděcích akcí pro důchodce. Zaměřuje se na více 

viditelné akce, které téměř každého z nás dennodenně obklopují, i když jejich charakter je 

pro část z nás stále dobře skryt. Jsou to všechny mnohem jemnější metody reklamního 

působení zaměřeného na podporu prodeje výrobku, projevující se skrze předváděcí reklamní 

prezentace v místech prodeje, tedy přímo v prostoru prodejen, do kterých svévolně chodíme 

nakupovat. Na takových místech se nachází spousta lidí, kteří se nám snaží s naším nákupem 

co nejlépe „pomoci“ a sami vyvíjejí až podezřele velkou iniciativu, jak toho dosáhnout.  

 Je nutné podotknout, že sofistikované techniky, pomocí kterých k dosažení svých 

reklamních a prodejních cílů tito lidé přispívají, se dosti liší od přímočarého nátlaku a 

otevřené agrese, vyvíjené na důchodce. Nemusí být proto ani pro normálního člověka 

v produktivním věku vůbec snadné takovéto chování odhalit. V daných případech se jedná 

mnohem spíše o užití komplexních psychologických metod zacílených na přesvědčování 

spotřebitele, které se mohou na první pohled tvářit jako naprosto běžná komunikace. Vůči 

neetičnosti prodejních akcí tzv. Šmejdů se zdvihla obrovské vlna kritiky, nicméně otázkou 

etiky a působení výše zmíněných akcí už se nikdo tolik nezabývá. To nejspíše souvisí i 

s faktem, že není úplně lehké si přiznat, že bychom mohli být také podobně snadno 

ovlivnitelní jako bezbranní senioři. 



2 
 

 Cílem práce je nahlédnout a odborně rozkrýt vliv daných persuazivních technik 

užívaných při předváděcích prezentacích v obchodech s elektronikou a ukázat, jak snadné 

může být jim podlehnout, a zároveň tak i poskytnout vodítko, kterak se dá takovému 

působení bránit.  

 V první části práce je popsána reklama a základní principy jejího fungování. Tato část 

se zaměřuje především na její oborové vymezení vůči ostatním marketingovým principům, 

záměry které ji vytváří a její nepřehlédnutelné působení v současném, ale i dřívějším světě. 

Také je zde vysvětleno, kdo je to spotřebitel a co společného s ním právě reklama má. 

 V druhé části práce je zaměřena pozornost na vysvětlení stěžejních cílů reklamy, tedy 

přesvědčování spotřebitele a jeho ovlivňování. To probíhá v první řadě především pomocí 

persuaze, jejíž podstata je v této části detailně vysvětlena. Dále se tato část zabývá postoji, 

na které především je persuazivní akt zaměřen, vznikem a průběhem postojové změny. 

Rovněž jsou zde uvedeny konkrétní příklady persuazivních praktik a zejména šest 

univerzálních principů persuaze, tak jak je vyhrazuje Cialdini (2012). 

 Ve třetí a čtvrté výzkumné části jsou obsaženy metodologické postupy výzkumu a 

prezentovány výsledky získaných výzkumných dat. Data byla sbírána pomocí zúčastněného 

skrytého pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s promotéry, což jsou osoby 

provádějící sledovaný typ předváděcích akcí. Jednalo se o osoby, které se snaží působit 

persuazivní komunikací na zákazníky obchodů s elektronikou. Sebraná data se orientovala na 

zodpovězení výzkumných otázek týkajících se samotného používání konkrétních 

persuazivních metod, technik a jejich interpretací při daných předváděcích prezentacích. 

Cílem bylo především zjistit, jak a kdy jsou tyto techniky užívány, jak sami promotéři jejich 

užívání reflektují a zdali podstupují přípravnou psychologickou edukaci. 

  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST  



4 
 

1. REKLAMA A JEJÍ POLE PŮSOBNOSTI 

Reklama je v dnešním světe mocný a vlivný hybatel, pro některé urputný nepřítel, kterého by 

nejraději zcela zničili, pro jiné však potřebný a nutný spojenec – součást svobodné tržní 

ekonomiky, bez které to už jednoduše nejde. Z čeho reklama vychází, co všechno se v ní 

skrývá, jak, s kým a proč se vlastně snaží komunikovat, bude předmětem následující kapitoly.  

1.1 Pojem reklama 

Slovo reklama pochází nejpravděpodobněji z latinského reclamare – znovu křičeti, což se 

odvíjelo od formy dobové obchodní komunikace. Ač se způsob prezentace tohoto slova po 

staletí často měnil, například francouzské reclamer – žádat zpět, naléhavě požadovat, bylo 

vykřikováno sokolníky k zpětnému svolávání svých opeřenců na ruku, jeho význam víceméně 

přetrval. Dodnes je reklama všeobecně chápána jako určitá forma lákání.  

 Již v druhé polovině 19. století, dávno před vznikem všech moderních reklamních 

vymezení, reklamu stroze definoval německý filozof J. H. Wehle (1880, In Foret, 2011, s. 255) 

jako „placenou chválu a jarmareční nátlak na kupujícího“, což skvěle dokládá, že už v té době 

si lidé byli dobře vědomi její zjevné funkce, tedy nalákání kupujícího za účelem vlastního 

zisku. V podobném duchu pokračuje i většina soudobých definic, které se nejčastěji shodují 

v tom, že v případě reklamy jde o komunikaci mezi zadavatelem a tím, komu jsou nabízený 

produkt či služba určeny, prostřednictvím nějakého média s komerčním cílem.  

 Patrně nejobsáhleji reklamu vymezuje zákon č. 40/199 o regulaci reklamy, který říká: 

„Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména 

komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu 

spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo 

využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud 

není stanoveno jinak“ (Vysekalová; Mikeš, 2010, s. 16). 

 Za všeobecně uznávanou můžeme považovat i definici reklamy schválenou 

Parlamentem České republiky v roce 1995, říkající že „reklamou se rozumí přesvědčovací 

proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím 

komunikačních médií“ či definici Mezinárodní obchodní komory charakterizující reklamu jako 

„ … komerční komunikace konkrétního sponzora, který využívá různých komunikačních 
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platforem jako tisku, rozhlasu, televize, billboardů, satelitu, internetu apod., aby oslovil 

určité publikum, tj. zákazníky“, nebo konečně definici Americké marketingové asociace 

tvrdící že reklama je „každá placená forma prezentace a nabídky idejí, zboží nebo služeb 

prostřednictvím identifikovatelného sponzora“ (Vysekalová, 2012, s. 21). 

 Autoři Křížek a Crha (2002) také tvrdí, že reklama je placené sdělení o produktu, o 

firmě či o značce produktu nebo firmy, které se šíří pomocí reklamních prostředků a médií. 

Podstatnou vlastností je pak přímý způsob komunikace, kdy reklama oslovuje zákazníka a 

přesvědčuje ho, aby si něco koupil.  

 Všechny uvedené definice, ať už explicitně vyjádřené, či kulantněji zaobalené, se tedy 

shodují také na tom, že v rámci působení reklamy dochází ke komunikaci s přesvědčivým 

záměrem. Reklama jednoduše je přesvědčování, které se dá provést různými způsoby. Tvrdě, 

násilně, tupě, s humorem, pravdivě, lživě, slušně, čestně, zodpovědně atd. Zajisté ne 

náhodou má i jedna z největších reklamních agentur součástí svého loga tuto větu: „Pravda 

vhodně řečená“ (Vysekalová; Mikeš, 2010, s. 16). 

Je nutno také říci, že reklama je ve své podstatě oborově velmi měkké odvětví, které 

v sobě kombinuje prvky a poznatky z mnoha vědeckých disciplín, např. marketingu, 

ekonomie, psychologie, antropologie, operačního výzkumu a dalších, a musí být tedy 

chápána ve svém širším společenském kontextu. Pro účely této práce však bude 

v následujících řádcích kladen největší důraz na psychologickou stránku reklamního sdělení.  

1.2 Historie reklamy 

Podle mnohých pramenů můžeme reklamu v našich dějinách mapovat už od dob pravěké 

mladší doby kamenné, tj. neolitu, kdy se začali naši dávní předci usazovat na jednom místě, 

obdělávat svá pole, chovat dobytek a věnovat se řemeslné výrobě jakožto nové dělbě práce 

a specializací. Naučili se své nově nabyté statky mezi sebou měnit, ať už formou naturální 

směny, či s pozdějším využitím různých platidel. Především se spolu naučili interpersonálně 

komunikovat a rozvíjel se obchod, např. s domácím zvířectvem, kůžemi, solí, ale nepochybně 

také s otroky, který byl důležitým milníkem pro vývoj reklamy. Zjistili také, že kvalitu různých 

výrobků od sebe mohou rozlišovat na základě piktogramů toho kterého výrobce na daném 

výrobku a následovalo vytvoření výrobních a obchodních znaků, které se později 

prezentovaly na jednoduchých firemních štítech (dochovány např. v Pompejích). Rozvoj toho 
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všeho dal vzniknout pravidelně se konajícím trhům, kde byla využívána reklamní komunikace 

formou vyvolávání a jarmarečního halekání. Dalším opravdu významným vývojovým 

milníkem byl v 15. století pro reklamu až Gutenbergův vynález knihtisku a později tisk letáků 

a novin, jakožto prostředků prvních masově se šířících médií (Křížek; Crha, 2002). 

 Jak píše Tellis (2000), o moderní reklamu v dnešním pojetí se však nejvíce zasloužil 

americký kapitalismus a rozvoj trhu ve Spojených státech, který se dá rozdělit do zhruba čtyř 

časových etap podle největších válečných konfliktů, v kterých byly USA zapojeny. 

 První etapa začíná válkou za nezávislost a končí válkou občanskou. Po získání 

nezávislosti na Anglii chtěli lidé nakupovat zboží vyrobené v Americe a vyhýbali se tomu 

zahraničnímu. Ekonomika měla tedy více místní a regionální povahu. Hromadné výroby bylo 

málo, výměna průmyslového zboží mezi regiony byla na nízké úrovni a výrobky každodenní 

spotřeby se vyráběly přímo v domácnosti nebo vesnici či městě, které lidé obývali. Dobová 

reklama byla zaměřena hlavně na tři základní položky, a to půdu, otroky a přepravu. 

Prostředkem reklamy byly plakáty, letáky a novinové inzeráty vystavované na průčelích 

obchodů a veřejných shromaždišť.  

 Druhá etapa probíhá v období od začátku občanské války a končí první světovou 

válkou. Ta byla pravděpodobně obdobím největších změn na trzích a tudíž i na poli reklamy. 

Vznikla potřeba velkého množství vojenského materiálu a uniforem, což stimulovalo 

hromadnou výrobu průmyslového zboží. Ženy nakupovaly častěji a snížil se jejich odpor 

k nakupování již hotových výrobků, což zapříčinila služba jejich mužů v armádě. Americké 

dráhy expandovaly a to významně usnadnilo přepravu hromadně produkovaných výrobků. 

Samotná populace USA začala rapidně vzrůstat, což bylo velkým impulsem pro ekonomiku, 

jelikož růst populace vytvářel velkou poptávku po základním i novém spotřebním zboží. Dále 

spousta nových vynálezů a inovací radikálně změnila životní styl lidí a tento vývoj otevřel 

cestu průmyslově vyráběnému zboží na americkém trhu. Tyto změny vyšlapaly cestu 

proměnám v oblasti tvorby značek, komunikačních prostředků (médií) a reklamních 

zprostředkovatelů (agentur). 

 Třetí etapa probíhá v mezidobí první a druhé světové války a vyznačuje se především 

růstem regulace v oblasti reklamy. Prvním přijatým regulačním zákonem byl zákon o čistotě 

potravy a léčiv, který měl zabraňovat fantastickým a neověřeným tvrzením u některých 



7 
 

neúčinných či dokonce nebezpečných léků. Postupně byly přijímány podobné zákony také u 

ostatních produktů a začala být vyžadována pravdivost reklam. Regulační prostředí se stalo 

nedílnou součástí amerického reklamního průmyslu. Dalšími důležitými novinkami byl 

začátek systematického měření v oblasti reklamy nebo pokrok komunikačních technologií 

projevující se dostupností rádia ve většině domácností. 

 V poslední etapě, která začíná druhou světovou válkou a pokračuje dodnes, začala 

americká ekonomika velmi rychle růst díky tomu, že spotřebitelé začali uskutečňovat 

odložené nákupy, a také díky rozvoji ekonomik spojenců. Tato nebývalá prosperita se 

samozřejmě dotkla i reklamy a jedním z největších stimulů jejího rozvoje byla dostupnost 

celonárodní televize. Televizní reklama ulehčila získávání přístupu na masové trhy, tvorbu a 

rozvoj značek, uvádění nových výrobků na trh a také byla mnohem účinnější při používání 

dvou způsobů přesvědčování – emocí a doporučování. Reklama se také stává stále více 

vědou a „…zvyšování výdajů na výzkum v přírodních i sociálních vědách vedlo k prudkému 

rozvoji poznání. Poznatky získané psychologií, ekonomií a marketingem přispěly k vědeckému 

přístupu při tvorbě a hodnocení reklamy.“ (Tellis, 2000, s. 41) 

 Jak dokládá Vysekalová (2012), ani za doby bývalého režimu v České republice 

reklama nepřestala existovat. Musela se ale schovat pod název propagace a provozovat ji 

smělo pouze několik málo firem, například Rapid, reklamní podnik Merkur nebo 

Československá tisková kancelář Made in Publicity. Rychlý rozvoj reklamy nastal po roce 

1989, kdy se objevily stovky reklamních agentur. 

Dnes tedy žijeme v době profesionálních reklamních agentur, které sice v Anglii a USA 

vznikaly už od počátku 19. století, avšak až nyní zažíváme jejich nebývalý rozmach. Na 

reklamu jsou jen u nás vydávány desítky miliard korun ročně. Hlavní změny, které mohly 

tento rozvoj zapříčinit, přinesl, jak už bylo řečeno, rozvoj výroby a obchodu, nové technické 

vynálezy a především technologie přenosu informací, nová informační média.  

1.3 Reklama v rámci marketingového komunikačního mixu 

Chápání reklamy je v dnešní době často hodně zevšeobecňováno. Reklama je módním hojně 

skloňovaným termínem v mnohých konverzacích široké veřejnosti, v tisku, televizi, na 

internetu atd., aniž by mnohdy sami autoři vůbec tušili o jejím odborném zázemí. V odborné 

literatuře je však reklama především součástí tzv. marketingového komunikačního mixu, 
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který se snaží dosáhnout předem stanovených marketingových cílů a je v komerční sféře 

využíván firmami či jednotlivci ke komunikaci se zákazníkem či spotřebitelem. V podstatě jde 

o určitý typ komunikace, jejímž cílem je na základě předávaných informací ovlivňovat 

poznávací, motivační a rozhodovací procesy těch, na které chceme působit ve shodě s našimi 

záměry (Vysekalová, 2012). 

 Za obecně platnou koncepci marketingového mixu je možné považovat tu, jejíž 4 

základní prvky začínají v angličtině písmenem P a je tedy označována jako marketingový mix 

4P. Dle autorů Křížka; Crhy (2002) a Foreta (2011) ji můžeme dělit následovně: 

1. Product, neboli česky výrobek či služba je nejdůležitější částí mixu a zaslouží si tedy 

právem první místo, jelikož se od něj odvíjí všechny další prvky. Je tak označováno vše, co lze 

v tržním prostředí nabízet, směnit, prodat, co umí vyvolat zájem a má schopnost uspokojit 

přání či potřeby trhu. Produkt musí především odpovídat požadavkům trhu a k jeho 

prodejnosti přispívá i jeho vlastní kvalita a význam pro kupujícího. Lze sem řadit jak hmotné 

věci a služby, tak i věci nehmotné – osoby, místa, organizace, kulturní výtvory atd. Důležité 

při vytváření produktu je dbát na názor zákazníků, kteří jsou faktickým hlasem trhu.  

S produktem, o který není zájem a je neprodejný ani ta nejlepší reklamní kampaň moc 

neudělá. 

2. Price, neboli cena produktu, představuje to, co za nabízený produkt požadujeme a 

vytváří tak vyjádření protihodnoty, za níž je prodávající ochoten produkt směnit. Cena je 

představována určitým množstvím peněžních, či jiných jednotek a vyjadřuje aktuální, 

momentální hodnotu produktu na trhu. Z její podstaty také vychází, že není neměnná a 

oproti ostatním prvkům marketingového mixu se s ní dá pracovat velice pružně. Cena není 

pouze výsledkem ekonomického kalkulu, ale pro úspěšnou realizaci na trhu je důležitější, jak 

ji vnímá zákazník, jehož náhled je rozhodující. Tvorba ceny úzce souvisí se znalostí 

zákazníkových potřeb a představ o hodnotě produktu a ceně, jakou je za něj ochoten a 

schopen zaplatit. Dále se dá úpravou ceny např. bránit vstupu konkurence na trh, získat nové 

zákazníky, podporovat prodej další nabídky atd. Cena by měla především zohledňovat: 

potřebnost, užitečnost, hodnotu a dostupnost produktu, kupní možnosti zákazníka, cenové 

strategie konkurence a vlastní marketingové možnosti.  
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3. Place, tedy místo prodeje produktu, jeho distribuce, zajišťuje především proces 

šíření produktu z místa jeho vzniku (výroby) do místa prodeje zákazníkovi. Užívá 

distribučních zprostředkovatelů, jejichž úloha spočívá v přeměně výrobního sortimentu na 

nabídku zboží, odpovídající potřebám zákazníků a distribuci produktu skrze distribuční 

kanály. Distribučním kanálem rozumíme souhrn všech podniků a jednotlivců, kteří se stanou 

vlastníky nebo budou nápomocni při převodu vlastnických práv v případech, kdy se produkt 

dostává od výrobce ke konečnému zákazníkovi. Distribuce významně ovlivňuje použití 

ostatních marketingových nástrojů. V negativním smyslu to lze dobře demonstrovat na 

příkladu minulého socialistického režimu, kdy byly mnohé poptávané produkty velmi těžko 

k sehnání. V takovém případě může být výsledná reklama dokonce kontraproduktivní a bývá 

označována jako bumerangový efekt, kdy nastane opačný účinek, než který byl zamýšlen.  

4. Promotion, neboli také propagace či komunikační nástroje na podporu prodeje 

produktu, slouží ke styku s veřejností, tak aby se zákazníci vhodným způsobem dozvěděli o 

našem produktu. V dnešní době existuje nepřeberné množství produktů a je velmi těžké 

uspět před konkurencí. Nejde pouze o výrobu produktu, ale také jeho představení 

zákazníkům. V rámci propagace se jedná o systém komunikačních nástrojů na podporu 

prodeje produktu, zavedení jeho značky, vybudování image atd. Jedním z jeho nástrojů je 

samozřejmě i reklama. Uplatňovat komunikační nástroje na podporu produktu na trhu má 

smysl teprve v případě, kdy je produkt v pořádku vyrobený, má stanovenou cenu a je 

zajištěna jeho distribuce.  

Pro úplnost je vhodné dodat, že existuje ještě paralelní marketingová koncepce, která 

staví do popřední namísto produktu konzumenta, spotřebitele a je označována jako 4C, tedy: 

Client (konzument, zákazník), Costs (náklady), Competition (konkurence) a Channels 

(komunikační kanály) (Křížek; Crha, 2002). 

 Reklama je tedy pouze jednou z mnoha součástí marketingových komunikací, které 

souhrnně zastřešuje pojem propagace, a je v současném pojetí používána jako pojem 

nadřazený pro jednotlivé části. Avšak je důležité si určit i ostatní formy marketingových 

komunikací, které přispívají k dosažení komunikačních cílů. Všechny formy propagace, 

respektive komunikace, tak jak je dělí autoři Vysekalová (2012), a Křížek; Crha (2002) jsou:  
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 Reklama (advertising): viz. odstavec o pojmu reklamy 

 Osobní prodej (personal selling): Nejdůležitějším faktorem je, že při osobním prodeji 

dochází k přímému kontaktu zástupce firmy se zákazníkem, což je i jeho největší výhodou a 

patří tak k nejefektivnějším prostředkům komunikačního mixu. Jedná se o nejstarší formu 

propagace vůbec a v dnešní době využívá psychologické poznatky z verbální i neverbální 

interpersonální komunikace. Má několik forem, např. obchodní jednání, zajišťování prodeje 

obchodními zástupci nebo prodej v maloobchodní síti. Důležitou roli hraje přímý kontakt, 

umožňující lépe poznat potřeby druhé strany, a podle toho zaměřit prodejní argumentaci, 

ale zároveň z toho plynou výhody i pro zákazníka, který se může ihned zeptat na produkt, na 

jeho vlastnosti, může si ho na místě vyzkoušet a dostává tak okamžitou odezvu. 

 Podpora prodeje (sales promotion): Jsou to především nástroje uplatňující se 

v situacích, kdy je cílem dosáhnout rychlé a intenzivní reakce, jejichž výsledky jsou většinou 

pouze krátkodobé a nevytvářejí trvalé preference k danému produktu či značce. Zahrnuje 

širokou paletu nástrojů, které mají za úkol přitáhnout pozornost spotřebitele, poskytovat mu 

informace a mohou ho přivést ke koupi produktu. Prostředky podpory prodeje jsou cíleny jak 

na koncové zákazníky, tak na obchod. Často se i zde jedná o přímou komunikaci, jako je např. 

předvádění výrobků na místě prodeje, ochutnávky zboží, výstavy, různé soutěže, zábavní 

akce, vzorky, kupony atd. Jejich hlavním cílem je stimulovat uskutečnění nákupu, avšak při 

jejich soustavném a opakovaném působení lze vytvořit i „podmíněný reflex“ na určitou 

značku či produkt, spojením s příjemným emocionálním zážitkem vyvolaným danou akcí, což 

zajišťuje dlouhodobější působení.  

 Vztahy s veřejností (public relations): Jejich podstatou je tvorba příznivé atmosféry a 

zisk sympatií a podpory veřejnosti a institucí, které mohou ovlivňovat dosažení ostatních 

marketingových záměrů. Do určité míry připravují půdu konkrétní reklamní nabídce, tím že 

systematicky, cíleně a dlouhodobě budují dobré vztahy mezi určitou organizací a veřejností. 

Stavějí především na důvěryhodnosti a mnohdy ovlivňují i tu část veřejnosti, která není 

přístupná reklamě. Ke své realizaci využívají různých médií, prostředků a forem. Přestože se 

nejedná o přímou prodejní komunikaci, dokáží perspektivně ovlivňovat i kupní jednání. 

Public relations můžeme dle typu členit např. na mezifiremní komunikace, zahrnující 

komunikaci s obchodní veřejností z hlediska nákupních rozhodnutí, dále oborové, které se 

týkají vztahů mezi výrobci a poskytovateli zboží, nebo spotřebitelské/produktové, které 
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souvisejí výhradně se zbožím a službami nabízenými a prodávanými soukromým zákazníkům, 

či firemní, které zahrnují komplexní prezentaci firem a organizací. 

 Přímý marketing (direct marketing): Velkou výhodou je možnost velmi přesného 

zacílení a vymezení cílové skupiny, čímž se liší od ostatních marketingových komunikací, 

které nemají natolik adresnou formu propagační nabídky. To může být ale ne druhou stranu 

považováno i za nevýhodu, jelikož má takto menší dosah k široké veřejnosti. Ve své podstatě 

se jedná o rozšíření osobního prodeje, kdy už ale nabídka není komunikována pouze skrze 

interpersonální komunikaci, ale pomocí technologií, nových komunikačních médií, jako je 

pošta, telefon, fax, email. Roste význam telemarketingu a dalších interaktivních forem 

komunikace. Mezi další prostředky přímého marketingu patří různé prospekty, katalogy, 

časopisy atd., které jsou adresovány přímo na jméno zákazníkovi.  

 Sponzoring: Tato forma komunikace je ve své podstatě založena na principu služby a 

protislužby, která sponzorovi pomáhá k dosažení marketingových cílů. Jedná se o dosti 

svéráznou formu marketingové komunikace, kdy jeden subjekt podporuje finančně určitou 

činnost, aniž by při tom nabízel přímo své produkty, pouze tím prezentuje svou značku tak, 

aby byla co nejvíce a co nejčastěji vidět a aby si ji lidé pamatovali jenom v pozitivních 

souvislostech. Důležité je rozlišovat mezi sponzoringem a darem, jelikož u sponzoringu jde 

výhradně o oboustranný obchod, kdy sponzor dává věci či peníze a příjemce poskytuje 

službu pomáhající poskytovateli dosáhnout jeho cílů. Jde hlavně o ekonomické zájmy, 

zatímco dárcovství je zaměřeno na dobročinné zájmy bez komerčních nároků. Sponzoring se 

nejvíce soustředí na sportovní, kulturní a sociální/charitativní oblast. 

 Nová média (new media):  Obrovský rozmach zažívají aktuálně tzv. nová média v čele 

s internetem, která nabízejí úplně nové informační možnosti a zároveň obrovskou flexibilitu 

a interaktivnost. Na internetu lidé přestávají být pouze pasivními konzumenty reklamy, ale 

mohou i sami aktivně vyhledávat, dotazovat se na nové podrobnosti. Dále se setkáváme 

s různými druhy firemních webových prezentací a tzv. proužkové reklamy (bannery). Dalším 

významným fenoménem doby jsou sociální sítě, představující možnost obousměrné 

komunikace, jejichž komunity na sebe navzájem působí a ovlivňují se. Sociální sítě přispívají 

v oblasti marketingových komunikací k dialogu mezi prodejcem a zákazníkem. I když má 

internet svá specifika, jedná se stále o komunikaci mezi lidmi se všemi emocionálními i 
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racionálními přístupy. Za zmínku určitě stojí i další nově vznikající specializovaná odvětví jako 

je gerilový, mobilní, digitální, či event marketing. 

 Je nutno poznamenat, že byly schválně u všech hlavních marketingových komunikací 

použity i původní názvy bez překladu, jelikož s nimi tak pracuje česká odborná literatura a 

velmi pravděpodobně i samotné reklamní agentury.  

 V zájmu zachování lepší přehlednosti a zabránění terminologických konfúzí bude 

v dalším textu používáno pouze pojmu reklama namísto propagace. Nicméně je důležité 

upozornit na fakt, že tak bude často užíváno ve smyslu širších forem marketingových 

komunikací. 

1.4 Proces reklamní komunikace 

Vzhledem k tomu že je reklama součástí marketingových komunikací, je důležité také 

vysvětlit a popsat celý proces, s jehož pomocí reklama komunikuje a jak taková komunikace 

probíhá. Samotný proces marketingové komunikace odpovídá klasickým komunikačním 

modelům. Obvykle bývá komunikace redukována pouze na sféru informací, ale je důležité se 

na ni podívat také jako na jakýkoliv výtvor (lidský i přírodní, verbální i neverbální, hmotný i 

duchovní), prezentovaný jednou stranou (subjektem – osobou, institucí) a vnímaný stranou 

druhou. Za dodnes přejímané a často citované vymezení komunikace můžeme považovat 

původní Laswellowo schéma z roku 1948, vypadající následovně:  

 „kdo říká co – jakými prostředky – komu – s jakým účinkem“ 

(Vysekalová, 2012, s. 30) 

Z Shannonovy a Weaverovy matematické teorie komunikace potom vychází 

v současnosti nejrozšířenější kybernetický model procesu komunikace, doplňující Laswellovo 

schéma, který se dá názorně zobrazit takto:  
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Obrázek 1: Kybernetický model komunikace (Zdroj: Foret, 2011, s. 18) 

 

 Hlavními stranami procesu komunikace zůstávají vždy odesílatel (komunikátor) a 

příjemce (komunikant). Komunikační nástroje jsou tvořeny zprávou a médiem. Dalším 

důležitým prvkem je zakódování přenášeného sdělení do symbolické formy vyjádření a 

zpětné dekódování, tedy příjemcův překlad vyslané zprávy. Nejčastější problémy se vyskytují 

právě pří kódování a dekódování zprávy. Příjemce by hlavně měl zprávu vnímat tak, jak ji 

zamýšlel její odesílatel, takže je pro efektivní komunikaci nezbytná jasná interpretace 

přenášeného sdělení. Neporozumění významu sdělení, věnování se při přebírání sdělení 

jiným činnostem atd. označujeme za komunikační šum. Všechny uvedené prvky 

komunikačního procesu lze vykládat pouze ve vzájemných souvislostech, nikoliv odděleně 

(Foret, 2011). 

Odesílatel (komunikátor) může být každý člověk nebo skupina lidí, kteří se podílejí na 

produkci projevů určených k šíření jednotlivými médii, což v reklamě jsou většinou pracovníci 

reklamních agentur. Za těmito anonymními skupinami jsou ale konkrétní lidé, kteří do 

reklamního poselství vkládají své osobní názory, postoje a zkušenosti, což může vést ke 

špatnému přijetí reklamy ze strany zákazníka s jinými představami. Pro vyloučení takových 

chyb vycházejících z osobního úsudku komunikátora je tedy nutné provádět psychologické 

pretesty, které poskytují zpětnou vazbu.  

Zpráva (sdělení) je souhrn informací, které by měly u příjemce vyvolat psychické 

procesy odpovídající záměru sdělovatele. Každá zpráva je zároveň poskládána z materiálu, 

který je nositelem ostatních vrstev (např. plátno, barvy, tóny, apod.), dále z obsahu a formy 

projevu. Zcela zásadní je však smysl zprávy, vyvolávající u příjemce určité psychické projevy. 

Jelikož různí lidé reagují na stejné sdělení různými způsoby, je také velmi důležitá osobnost 
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příjemce a jeho očekávání, čemuž by se měla přizpůsobit forma i obsah zprávy. V reklamním 

prostředí by mělo poselství být hlavně pravdivé, důvěryhodné, vtipné a schopné vzbudit 

zájem o výrobek (Vysekalová, 2012). 

Médium (informační kanál) má různé technické parametry, které ovlivňují proces 

hromadného sdělováni v obou směrech, ale nepodléhají přitom vlivu komunikátora ani 

příjemce. Zadavatel či reklamní agentura se mohou rozhodnout, které médium použít, či mu 

věnovat pozornost, tak aby to odpovídalo cílovým skupinám. A také sám příjemce se může 

rozhodnout, které médium bude sledovat (televize, rozhlas, tisk, časopisy atd.). Dalo by se 

dokonce říct, že „…. médium není jen zprostředkovatelem či nositelem informace mezi 

oběma stranami komunikačního procesu, ale je samo o sobě nositelem sdělení“ (Vysekalová, 

2012, str. 32). Média ovlivňují jak svobodu vnímání příjemce, tím že ho připoutají ke zdroji 

projevu, tak i jeho svobodu časovou, a mají tedy velký vliv na to, jak příjemce vnímá dané 

sdělení. Informace z různých typů médií zpracováváme odlišným způsobem, podle různého 

stupně zapojení jednotlivých smyslů a různých částí mozku.  

Příjemce (komunikant) sdělení také v rámci komunikačního procesu podstatně 

ovlivňuje jeho průběh a účinky. Takového příjemce je možné vnímat ve třech rovinách. 

Buďto je to příjemce jako osobnost, kdy má každý člověk v roli příjemce sdělení již předem 

dané individuální postoje, názory a kritéria hodnot, které ovlivňují příjem komunikovaného 

sdělení a spadají do nich např. prvky osobnostní struktury. Nebo je to příjemce jako člen 

skupiny, kdy určitá sociální skupina vytváří pro jednotlivce různé normy, které pak člověk 

uplatňuje při posuzování sebe sama i okolního světa a ty ovlivňují i vztah k masově-

komunikačním procesům. Nebo konečně je to příjemce jako člen společnosti, kdy společnost 

svými charakteristikami jako jsou obecně uznávané normy, celková vyspělost společnosti 

atd. ovlivňuje nejen obsah sdělení, ale i způsoby, jakými jej budou jedinci přijímat a 

zpracovávat.   

 Komunikační šum nevytváří pouze neplánované poruchy ze strany komunikátora a 

technické nedostatky média, vytváří jej také vnější prostředí a osobnosti odesílatele i 

příjemce zprávy, tedy psychologické charakteristiky člověka jako příjemce komunikovaného 

sdělení. Dají se sem zahrnout všechny možné faktory měnící podobu, obsah či pochopení 

zprávy. Příčin vzniku komunikačního šumu může být hned několik, např. selektivní 

pozornost, což je tendence zaregistrovat z mnoha podnětů jen ty odpovídající našim 
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potřebám, očekáváné a silně se lišící od ostatních, nebo je to selektivní zapamatování, které 

se vyznačuje tím, že si příjemce zprávy pamatuje jen to, co zapadá do jeho mentálních vzorů 

a vybírá si informace podporující jeho názory (Vysekalová, 2012). 

Poslední dvě části kybernetického komunikačního modelu tvoří kódování, což je 

zjednodušeně převedení, vyjádření předmětu komunikace do souborů prvků, symbolů a 

tvarů, a zpětná vazba, která je vyvolána reakcí příjemce a umožňuje vzájemnou 

(oboustrannou), nikoliv pouze jednosměrnou komunikaci (Foret, 2011). 

Aby právě reklama úspěšně komunikovala, musí projít hned několika etapami po 

sobě jdoucích stupňů působení, které se dají vyjádřit anglickou formulkou AIDA, tedy A – 

attention – vyvolání pozornosti, I – interest – vzbuzení zájmu, D – decision/desire – vytvoření 

zájmu/touhy, A – action- dovedení k činnosti. Tyto stupně se dají dle Křížka; Crhy (2002) 

vysvětlit následovně: 

1.) Attention – vyvolání pozornosti je pro reklamu obzvláště důležité, jelikož čeho si 

zákazník nevšimne, jakoby neexistovalo. Tento stupeň využívá především tzv. „poutačů“, 

které vzbudí pozornost recipientů a přimějí je k dalšímu zájmu. Jelikož má člověk selektivní 

pozornost, nejlépe fungují různé interaktivní upoutávky, co se nějak zvukově či vizuálně 

projevují, a především to, co je nové, neobvyklé a je třeba to prozkoumat. Proto je v reklamě 

důležitá kreativita a s ní spojené vymýšlení stále nových nápadů. Pozornost je buďto 

bezděčná, kterou záměrně neřídíme a často si ji vůbec neuvědomujeme, nebo zaměřená.  

2. Interest – vzbuzení zájmu úspěšně proběhne teprve ve chvíli, kdy poutač splní svůj 

účel a člověk si uvědomí obsah reklamního sdělení. V tomto bodu si potencionální zákazník 

začíná klást otázky ohledně značky, či produktu a hledá na ně odpovědi. Avšak pouze zájem o 

něco je vztah ještě velmi nezávazný a neznamená, že se člověk odhodlá k nějakému činu.  

3. Decision/Desire – rozhodnutí či touha přichází jako důsledek vzbuzeného zájmu, ke 

kterému by měl člověk dospět na základě rozumových, racionálních úvah nebo emocí a s 

pomocí určité motivace k danému rozhodnutí. Toto všechno je podpořeno propagačními 

argumenty, které přesvědčují o výhodnosti nákupu, často ale také na základě působení 

pouze na city, když produkt žádné racionální opodstatnění nemá. O použití spíše rozumových 

argumentů, citů nebo obojího rozhoduje především charakteristika nabízeného produktu a 

cílová skupina.  
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4. Action – nákupní akt, který symbolizuje, že všechny předchozí komunikační stupně 

fungovaly úspěšně a celé propagační snažení tak bylo správně završeno.  

K úspěšné reklamní komunikaci také přispívá důvěryhodnost, tedy když komunikace 

stojí na vzájemné důvěře a znalosti partnerů. Také zvolení vhodného času a prostředí, 

v němž komunikace probíhá. Dále je to pochopitelnost a významnost obsahu, v němž sdělení 

musí mít význam nejen pro komunikátora, ale také pro příjemce a musí odpovídat jeho 

systému hodnot a situaci. Potom jasnost, která určuje, že sdělení musí být jednoduchými 

symboly a pojmy a i složitější stanoviska by měla být zhuštěna do jednoduchých tezí. Také 

soustavnost, protože komunikace je nikdy nekončící proces vyžadující pro získání cíle 

neustálé opakování a rozvíjení. Dále použití osvědčených kanálů, jelikož úspěšné, prověřené 

komunikační kanály je třeba náležité využívat a různé kanály jsou různě vhodné v jiných 

okamžicích komunikačního procesu a bývá vhodné je kombinovat. A rozhodně také znalost 

adresáta, jelikož je komunikace nejefektivnější, když vyžaduje co nejmenší úsilí na její 

zpracování na straně příjemce, což předpokládá dostatečnou znalost jeho záměrů, cílů, přání, 

potřeb atd. (Foret, 2011). 

Komunikační funkce, které reklama a ostatní nástroje komunikačního mixu plní se 

tedy zdají jednoduché – prodej výrobku, avšak „… v moderní reklamě se hraje stále více i o 

něco jiného, než je prostý nákup: firmám jde o to, abyste si zapamatovali značku, abyste si ji 

oblíbili, zamilovali se do ní. Abyste kupovali stále. A abyste pokud možno přesvědčili i své 

okolí“ (Křížek; Crha, 2002, s. 53). 

1.5 Spotřebitel z pohledu reklamy 

Důležité je také vysvětlit, kdože je to ten spotřebitel, kterého se reklamní sdělení snaží 

neustále stimulovat a kvůli kterému je vůbec celá reklama vytvářena. Roli spotřebitele totiž 

v průběhu života zastává každý z nás a je to s ní stejné, jako se všemi ostatními rolemi. 

Člověk je dítětem, kamarádem, rodičem, sousedem, šéfem nebo také spotřebitelem. A právě 

spotřebitele dle odborné literatury nazýváme objektem reklamy. 

 Z ekonomického hlediska je důležité si uvědomit tři zcela odlišné role, které může 

zákazník zastávat. Může se jednat buďto o plátce, což je např. stát platící svým občanům 

základní lékařskou péči v nemocnicích. Nebo se jedná o kupujícího, tedy např. nemocnice 

nakupující zdravotní techniku, léky, pracovní a ochranné pomůcky. Anebo to jsou konečně 
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uživatelé, spotřebitelé např. v podobě nemocných pacientů. Nicméně většinou v průběhu 

života si o věcech spotřeby rozhodujeme sami a bude tak o spotřebiteli, jakožto nakupujícím 

zákazníkovi, uvažováno i v této práci (Foret, 2011). 

 Spotřebitel je tedy pojem obecnější. Zjednodušeně řešeno je to pro cíle této práce 

ten, co produkty spotřebovává, ale i objednává, nakupuje a platí. Všechny tyto činnosti už 

spadají do tzv. spotřebního chování. To je podobné obecné poloze chování, kterou lze 

charakterizovat jako „… souhrn vnějších projevů, činností, jednání a reakcí organismu, 

dělených podle psychologické povahy na instinktivní, návykové a rozumové“, akorát více 

zaměřené na uspokojování určitých potřeb (Vysekalová, 2004, s. 32-33). 

 Spotřební chování nelze chápat izolovaně bez vztahu k chování obecně a bez vazeb na 

mikro i makrostrukturu společnosti, a tak nás o něm informuje mnoho oborů včetně 

psychologie, sociologie, kulturní antropologie, ekonomie a řady dalších. Takto komplexně, 

s pokusem integrovat všechny ovlivňující faktory do jednoho modelu se ho snaží zachytit i 

model Howarda a Shetha (1968, In Vysekalová, 2004), který má 4 základní části:  

 1. Procesy učení spotřebitele, kterými se rozumí motivy, postoje, očekávání a 

připravenost k učení u osob v dané cílové skupině.  

 2. Spotřebitel je podněcován stimuly, které vycházejí z kvality, ceny, osobitosti a 

dostupnosti výrobku nebo služby. 

 3. Vnější faktory jako rodina, příslušnost k sociální třídě, časový tlak, finanční situace 

působí na nákupní chování jako vlivy sociálního prostředí. 

 4. Stupňovitý proces, který vyjadřuje chování spotřebitele a začíná pozorností 

(působením pozornosti), poté vede přes kupní úmysly k samotnému nákupu. 

 Modelový mechanismus probíhá rychleji nebo pomaleji v závislosti na výrobku a je 

důležité stanovit, které proměnné zvláště ovlivňují nákup daného výrobku, jak dalece 

prostřednictvím různých prostředků marketingové komunikace dokáží změnit tj. stabilizovat, 

zesílit nebo zeslabit působení ovlivňujících faktorů. Jedná se o obsáhlý komplex navzájem se 

ovlivňujících složek, který je nutné vidět v souvislostech ostatních složek a poloh lidského 

chování (Vysekalová, 2004). 
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2. PŘESVĚDČIVÁ KOMUNIKACE 

V předchozí kapitole bylo vysvětleno, že reklama je především přesvědčováním spotřebitele, 

které je prováděno s pomocí určitých forem komunikace. V té následující bude kladen důraz 

na popis tohoto přesvědčování, postojů a jejich změny, se kterými úzce souvisí, a nakonec 

budou uvedeny některé všeobecně platné metody přesvědčování. 

2.1 Persuaze 

Slovo persuaze pochází z latinského persuasio a lze ho chápat jako přesvědčení, 

přesvědčování, jelikož je odvozeno ze slovesa persuadeo, což znamená namlouvat, 

přemlouvat, navádět nebo pohnout někoho. Navíc kmen tohoto slova souvisí i se slovem 

Suadela, což je dle antické mytologie výřečná bohyně přemlouvání.  

 Význam persuaze v antických dobách se dá dobře vysledovat už od dob řeckých 

Sofistů, kteří byli jejími prvními odbornými učiteli. Ti poskytovali hodiny rétoriky, psali knihy 

naplněné radami jak mluvit, argumentovat, a především se zaměřovali na způsob přednesu, 

tvorbu argumentů a jejich výsledný efekt. Velký důraz byl kladen na styl orace a jednoduché 

persuazivní apely, které dokáží oslovit široké publikum. Sofisté považovali persuazi a rétoriku 

za hlavní nástroj hledání a stanovování pravdy, proti čemuž se postavil Platon, pro kterého 

měla pravda tu nejvyšší hodnotu. Ten v jednom ze svých Dialogů ústy Sokrata obhajuje 

názor, že Sofisté devalvují myšlenku práva a spravedlnosti, protože staví hodnotu rychlých a 

atraktivně znějících přesvědčivých argumentů nad hodnotu pravdy (Gálik, 2012). 

 Prvním vědeckým výzkumníkem persuaze pak byl ve 4. století př. n. l. filozof 

Aristoteles, který ve svém díle Rétorika uvedl vůbec první teorii přesvědčování. Přesvědčivou 

komunikaci považoval za „umění přimět druhého, aby vykonal to, co by za běžných okolností 

bez cizího podnětu nevykonal“ (Aristoteles, In Borg, 2013, s. 18). Aristoteles tvrdil, že je 

pravda důležitá, ale že i rétorika je velice užitečný nástroj, jelikož ne všichni lidé jsou si 

schopni utvořit správný úsudek o dané věci a rétorika v tomto případě pomůže tlumočit 

pravdu způsobem uspokojivějším pro publikum. Hovořil o třech základních složkách 

přesvědčování, kterými jsou ethos (povaha komunikátora), pathos (stav obecenstva) a logos 

(samotná zpráva). Zjednodušeně se ethos týká povahy mluvčího a jeho charakteru, který se 

posluchačům prostřednictvím komunikace odhaluje. Pathos vyjadřuje emoce vnímané 

posluchačem a logos představuje samotné vyjádření pomocí slov, např. využití příběhů, 
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citátů a faktických údajů. Skutečně přesvědčivý mluvčí by pak měl umět užívat všechny 

uvedené složky najednou. Aristoteles považoval za nejdůležitější složku logos a až za něj kladl 

ethos a pathos. V současnosti jsou ovšem tendence, které přesouvají na první místo hlavně 

ethos, až potom pathos a nakonec logos (Borg, 2013). 

 V současnosti existuje několik všeobecně uznávaných vymezení persuaze, například 

Kassin jednoduše uvádí, že „Persuaze, přesvědčování, které je procesem změny postoje, je 

součástí každodenního života“ (Kassin, 2007, s. 484) a dokonce tvrdí, že přesvědčivá 

komunikace je jedním z vůbec nejběžnějších přístupů, jak komunikovat. Apely přesvědčivé 

komunikace pak dělí na ty učiněné osobně, které spoléhají na mluvené slovo a ty, učiněné 

přes média, které navíc probíhají i skrze psané slovo a obraz. 

 Dále bývá persuaze vymezována například jako „hlavní prostředek navození změny 

postojů“ (Výrost; Slaměník, 2010, s. 143), či jako „takové ovlivňování, při kterém se recipient 

pod vlivem přesvědčovatele dobrovolně, zainteresovaně a zúčastněně ujišťuje o 

zdůvodněnosti nějakého stanoviska (Grác, 1985, In Nakonečný, 2009, s. 270). Nicméně zcela 

nejvýstižnější se zdají definice Perloffova (2008, In Gálik, 2011, s. 10), podle které je persuaze 

„symbolický proces, ve kterém se komunikátor snaží přesvědčit recipienta ke změně postoje 

nebo chování prostřednictvím vysílání zprávy v atmosféře svobodné volby“ a O´Keefeova 

(2002, In Gálik, 2011, s. 10), tvrdící že se jedná o „úspěšný a úmyslný pokus o ovlivnění 

duševního stavu druhé osoby prostřednictvím komunikace, ve které má přesvědčovaný 

určitou míru svobodné volby“. Těmito vymezeními se totiž dostáváme k důležitému rysu 

persuaze, kterým je svoboda přesvědčovaného. Důležité je to z hlediska odlišení se od jiných 

příbuzných jevů, jako jsou nátlak nebo manipulace.  

Dle Lakhaniho (2008) je totiž při manipulaci jediným, kdo má dlouhodobý prospěch, 

sám manipulátor a manipulace je účelově zaměřena pouze na jeho osobu. Manipulátor má 

na zřeteli dosažení svých osobních zájmů a cílů, aniž by se zajímal o zájmy nebo důsledky pro 

osobu, jíž je manipulováno. Také je v tomto prostředí většinou přítomen klam či zatajování 

logických a fakty podložených důkazů. Manipulace je rovněž snaha o stanovení souboru 

jakýchsi umělých podmínek či pravidel, jež určují průběh jednání tak, aby manipulace mohla 

pokračovat. Jsou to zpravidla různé tresty za vzdor vůči manipulátorovi, které mohou sahat 

od lží až po psychické či fyzické trýznění s cílem manipulovaného usměrnit a získat výhodu. 

Vysekalová (2012, s. 51) zdůrazňuje, že „jako manipulaci můžeme označit takové 
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komunikační chování, kdy se komunikátor (manipulátor) snaží tomu druhému vnutit svou vůli 

a ovládnout ho. Když to dělá dobře, tak o tom dotyčný ani neví a myslí si, že jde o jeho 

svobodné rozhodnutí“. Oproti tomu persuaze hledí také na zájmy přesvědčovaného a hlavní 

rozdíl tedy vždy vyplývá pouze z úmyslu komunikátora.  

Důležité je také persuazi odlišit od konceptu nátlaku. Nátlak je považován za 

techniku, kdy je člověk donucen k určitému chování proti své vůli a jeho hlavním znakem je 

použití negativních důsledků, pokud osoba nevyhoví požadavku, a absence možnosti 

svobodné volby. Je to např. zákaz kouření, vyslýchání, vymáhání dluhů, rozkazy od vedoucích 

atd. Nicméně persuaze a nátlak nejsou dvě čistě polární opozita. Každá zpráva se vždy 

nachází na určitém místě mezi nimi (Gálik, 2011). 

Aby bylo jasné, co přesně persuaze je, určuje Gálik (2011) její čtyři hlavní složky. Za 

prvé je nutné si uvědomit, že v persuazi jde o úmyslný pokus o ovlivnění. Za druhé, že 

persuaze je formou komunikace, kdy přenos zprávy od komunikátora k recipientovi má 

vyvolat žádoucí změnu. Za třetí při ní dochází ke změně duševního stavu recipienta, která se 

může projevit změnou postoje, myšlenek, přesvědčení, názorů či chování. A za čtvrté je 

kladen důraz na svobodnou vůli, tedy možnost volby na straně recipienta, zda vyhoví zdroji 

persuazivní zprávy či nikoliv.   

Dle výše uvedeného je zřejmé, že rozdíly mezi persuazí a ostatními podobnými 

komunikačními metodami jsou často nepatrné a mnohdy o jejich správném zařazení 

rozhodují maličkosti. Nicméně ve vztahu k reklamě a jejím etickým principům se právě 

persuaze zdá jako nejpřijatelnější forma ovlivňování lidí a jejich postojů. Vždyť také „celá 

oblast přesvědčování kupříkladu vyrostla přímo z teorie, jež měla vysvětlit efektivitu reklamy 

– a jež potom byla zobecněna, aby vysvětlovala všechny typy přesvědčování“ (Giles et al., 

2012, s. 55). 

2.2 Postoje  

Vzhledem k tomu, že se persuaze, jak už bylo zmíněno, často prolíná s konceptem postojové 

změny, či je s ním dokonce v některých případech úplně sjednocována, je důležité také 

přestavit vymezení postoje, jeho vnitřní strukturu, různé druhy vzniku, funkce a 

charakteristiky.  



21 
 

 S pojmem postoj je možné se setkat v mnoha vědních disciplínách a také tvoří 

přirozenou součást naší každodenní komunikace. V psychologii, a to především její sociální 

oborové větvi, však tvoří pevný základ většiny teorií, které vysvětlují příčiny chování jedince i 

sociálních skupin. Kassin (2007, s. 484) uvádí, že „Postoj je pozitivní, negativní, smíšená nebo 

lhostejná reakce na osobu, objekt nebo myšlenku“ a obdobně vnímá postoje i Hayesová 

(2013, s. 95) tvrdící, že postoje jsou „Naučené predispozice k celkové příznivé nebo nepříznivé 

reakci na daný objekt, osobu či událost“ či autoři Krech; Crutchfield a Ballachey (1962, in 

Hayesová, 2013, s. 95) říkající, že „Postoje jsou stabilní systémy pozitivního nebo negativního 

hodnocení, emočních pocitů a technik jednání týkajících se sociálních cílů“. Patrně nejjasnější 

je však vymezení Perloffovo (2008, s 59, In Gálik, 2011, s. 17) říkající, že je to „Naučené 

hodnocení objektu nebo činu, které má valenci a intenzitu, ovlivňující chování“. Postoje jsou 

tedy naučené, týkají se příznivých nebo nepříznivých reakcí a navíc i ovlivňují naše jednání a 

chování.  

Dle Gálika (2011) je pro správné porozumění definicím a podstatě postojů důležitých 

několik základních bodů, a to: 

 Postoje jsou naučené – s žádnými postoji se nerodíme a člověk nemůže mít žádný 

postoj k objektu, dokud se s objektem nebo informací o objektu nesetká 

 Postoje jsou hodnocení – mít postoj znamená, že jsme něco kategorizovali a přiřadili 

tomu nějakou hodnotu nebo emoci, tím pádem už objekt není neutrální. 

 Postoj ovlivňuje naše chování – naše postoje formují vnímání okolního sociálního a 

fyzického světa i naše smýšlení o něm a tudíž nepřímo ovlivňují naše chování. 

 Postoj má valenci a intenzitu – což jsou dvě základní veličiny, které udávají postoj. 

Valence říká, zda se hodnocení bude ubírat pozitivním nebo negativním směrem a intenzita 

udává, jak velmi negativní nebo pozitivní hodnocení je.  

  Podle různých vymezení je tedy jasné, že postoje nejsou pouze prostou množinou 

myšlenek týkajících se nějakého objektu, ale vyjadřují i naše chování. Obecně lze říci, že 

postoje determinují způsoby jednání, resp. jsou konzistentní se způsoby jednání, pokud to 

situace dovoluje. Například Lapiere (1934, In Hayesová, 2013) tvrdil, že postoje, které 

vyjadřujeme verbálně, se mohou značně lišit od postojů, o nichž svědčí naše chování. S tím 

však nesouhlasil Ajzen (1988, in Hayesová, 2013), který se domníval, že se častěji lidé chovají 
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v souladu se svými postoji. Postoje se však mohou lišit svou globálností či konkrétností a je 

důležité, aby při porozumění souvislostem mezi postoji a chováním nedocházelo ke konfliktu 

mezi dvěma protikladnými postoji. Vztah postojů a chování je složitý a bývá popisován 

v rámci třech dimenzí, z nichž každá přispívá k celku: Kognitivní dimenze se týká názorů a 

myšlenek, jež osoba má o předmětu postoje. Emocionální dimenze se týká toho, co osoba cítí 

k předmětu postoje, čili emocí či emocionálních reakcí. Konativní nebo behaviorální dimenze 

se týká skonů k chování či jednání ve vztahu k předmětu postoje. Každá z těchto tří dimenzí 

je důležitá pro celkový vývoj postoje a finální chování (Hayesová, 2013). 

 Za nejucelenější současně přijímanou koncepci postojů lze považovat tu od Ajzena a 

Fishbeina, kteří navíc rozlišují záměr osoby chovat se určitým způsobem a její aktuální 

chování. Celou koncepci je možné graficky znázornit následovně: 

 

Obrázek 2: Model Ajzena a Fishbeina (Zdroj: Výrost; Slaměník, 2010, s. 133) 

 Pojem postoj autoři používají k označení emocionální přitažlivosti nebo odpudivosti 

objektu pro danou osobu, který souvisí s přesvědčeními (beleifs). Každé přesvědčení 

přisuzuje objektu určitou vlastnost a postoj osoby je funkcí těchto vlastností. Takovýchto 

přesvědčení může být dle autorů potřebných k vytvoření postoje o určitém objektu 5-9. Ta 

přesvědčení, které osoba uvádí na svém pomyslném seznamu jako první, jsou označována 

jako pronikavá přesvědčení. Na základě vlivů těchto hodnot je možné vysvětlit, proč osoby se 

stejnými přesvědčeními mohou mít různé postoje, resp. osoby s různými přesvědčeními 

mohou projevovat stejný postoj. Jednotlivé prvky modelu lze také vnímat jako rozdílné 

úrovně vysvětlování lidského chování. Na nejobecnější úrovni je chování determinováno 

záměrem, na další jsou samotné záměry determinovány postojem ke konání a subjektivní 

normou. Na třetí úrovni přesvědčení vystupují jako determinanty postoje subjektivní normy 

a na poslední úrovni je lidské chování vysvětlené ve vztahu k přesvědčením v tom smyslu, že 



23 
 

reprezentuje informace, které člověk má o světě. V konečném důsledku je tedy chování lidí 

předurčeno těmito informacemi. Uvedený model se také označuje jako teorie odůvodněného 

konání (Výrost; Slaměník, 2010). 

 Jak vyplývá z definic, postoj je vždy získaný, naučený, a proto je také nutné si objasnit, 

na jakých základech jsou postoje ukotvené. Odborná literatura mluví nejčastěji o trojím 

způsobu vzniku na základě tzv. tripartitního modelu. Jeden ze způsobů vzniku postoje je jeho 

kognitivní základ, projevující se např. tak, že osoba získá několik pozitivních informací o 

určitém objektu, které jsou založené výhradně na racionálních argumentech, a objekt 

následně hodnotí pozitivně. Nebo může být postoj založen na afektivním základě, ke 

kterému vede jednoduché operační podmiňování. To jsou např. veškeré reklamy bez 

racionálních argumentů o kvalitě produktu, zaměřující se pouze na emoce. Posledním 

způsobem je vznik na behaviorálním nebo konativním základě, kdy obracíme zrak na svoje 

schování a z něj usuzujeme svůj postoj. Působí především v situacích, kdy nám chybí 

kognitivní nebo afektivní základ našeho postoje a je možné jej také nazývat seberecepcí. 

Postoje tedy vznikají různými způsoby, nicméně stále nejčastější jsou ty kombinované, 

vznikající na základě všech forem najednou (Gálik, 2011). 

 Porozumění postojům je nadmíru důležité z pohledu persuaze, jelikož jsou to hlavně 

postoje, na které je persuazivní akt zaměřen. Je potřebné se zaměřit i na to, jak postoj ve 

svém nitru vypadá a jak je možné ho s pomocí persuaze měnit.  

2.3 Postojová změna 

Ač to může být překvapivé, většina vědecké práce věnující se persuazi je zaměřena ve 

velkém rozsahu právě na postoje a jejich změnu, jelikož, jak už víme, právě postoj k danému 

chování výrazně determinuje skutečné chování. Postojová změna dokonce může být dle 

některých autorů považována i za synonymum persuaze, nicméně takový výrok by byl 

výrazným zjednodušením definice persuaze. Teorií zabývajících se změnou postoje bylo od 

počátku jeho výzkumu významných hned několik a my se nyní pokusíme podívat alespoň na 

ty nejdůležitější.    

 Jedním z raných výzkumníků byl C. Hovland (1949, In Giles et al., 2012) na americké 

Yalově univerzitě, který aplikoval principy behaviorismu na studium účinků sdělení ve smyslu 

„přinesení výhod“ příjemci. Rozlišoval pět stádií, kterými musí sdělení projít, aby vyvolalo 
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změnu postoje a chování. Těmi jsou expozice, registrace, pochopení, akceptace a uchování. 

Názorně vše můžeme vysvětlit na obrázku č. 3: 

 

Obrázek 3: Yale-Hovlandův model efektivity sděleni (Zdroj: Giles et al., 2012, s. 55) 

  Při přímé aplikaci tohoto modelu na reklamu, kvůli které i vznikal, zjistíme, že sdělení 

zjevně potřebuje nějakým způsobem dorazit za spotřebitelem; být dostatečně podnětné, aby 

ho spotřebitel zaregistroval; být pochopeno; být akceptováno – musíme mu uvěřit; být 

uchováno – musíme si zapamatovat sdělení, i kdybychom zapomněli jeho zdroj. Sledovaným 

výsledkem je změna našeho postoje a posléze chování, kdy se např. rozhodneme opustit 

některý starý produkt a pořídit si místo něj jiný. Behavioristická část tohoto procesu poté 

uvádí, že sdělení musí spotřebitele něčím obohatit způsobem, který je pro něj výhodný. 

Například, že nový produkt je mnohem víc „in“ či má finanční výhodu. Důležitým vlivem 

v tomto procesu je kredibilita (či důvěryhodnost) zdroje, jelikož stádium akceptace silně 

ovlivňuje status zdroje. Tedy pokud nám určitý produkt doporučuje přední odborník, 

budeme spíše ochotni akceptovat dané sdělení. Odborníka si navíc povšimneme spíše než 

ostatních lidí, a to i tehdy, nevíme-li nic o jeho skutečných znalostech v daném oboru. Ve 

spojitosti s tím také Hovland popsal jev známý jako spáčský efekt, který popisuje, že 

důvěryhodnost zdroje informace ovlivňuje změnu postoje pouze do té doby, dokud si zdroj 

pamatujeme. Jakmile je zdroj zapomenut, může mít informace pocházející z málo 

důvěryhodného zdroje stejný účinek, jako ta z velmi důvěryhodného (Giles et al., 2012). 
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 Později Hovland spolu s Sherifem (1961, In Gálik, 2012) rozpracovali Teorii sociálního 

usuzování, která určuje, kdy má persuazivní zpráva největší pravděpodobnost uspět. Podle 

této teorie lidé porovnávají argumenty v persuazivní komunikaci s postoji, které už mají. 

Argumenty, které jsou stejné nebo podobné jejich postojům, působí více přesvědčivě a 

argumenty, které jsou odlišné, postojovou změnu nezpůsobují. Zjednodušeně to znamená, 

že pokud chceme někoho přesvědčit, musíme prezentovat argumenty, které jsou blízké jeho 

aktuálnímu postoji. Důležitými termíny teorie jsou: oblast akceptace, oblast indiferentnosti, 

oblast odmítnutí, asimilace, kontrast. Teorie sociálního usuzování také říká, že lze všechny 

postoje k určitému objektu umístit na kontinuum od nejvíce akceptovaného po nejvíce 

odmítavý. Výroky, se kterými souhlasíme, jsou v oblasti akceptace, zatímco výroky, se 

kterými nesouhlasíme, jsou v oblasti odmítnutí. Do oblasti indiferentnosti spadají všechny 

výroky, u kterých si nejsme jisti svou nákloností. Ve spojitosti s tím, kde se přesvědčivý 

argument na kontinuu nachází, nastává proces asimilace nebo kontrastu. U asimilace je 

argument považován za bližší našemu postoji než skutečně je, u kontrastu je to přesně 

naopak a dle toho pak spadá buď do oblasti akceptace, odmítnutí nebo indiferentnosti. U 

efektivní persuazivní zprávy tedy argument musí spadat buďto do oblasti akceptace, nebo 

indiferentnosti. Dle této teorie lidé nehodnotí argumenty objektivně, ale subjektivně na 

základě svých aktuálních postojů. Velmi dobrým příkladem využití této teorie změny postojů 

jsou politici, kteří často na mnoho otázek odpovídají dosti nejednoznačně a mají tak velkou 

šanci dostat se do oblasti indiferentnosti, kde už sehraje roli proces asimilace a každý člověk 

si odpověď interpretuje podle sebe (Gálik, 2012). 

 Patrně nejdiskutovanější a díky svým výzkumům i všeobecně nejznámější teorie 

související se změnou postoje je Teorie kognitivní disonance od L. Festingera (1957, In 

Nakonečný, 2009). Její základní ideou je, že jedinci vždy usilují o uchování kognitivní 

konzistence a jsou zmateni, když se objeví diskrepance mezi jejich přesvědčeními a tím, co 

vnímají jako realitu. Tato přesvědčení a realita jsou buď navzájem konsonantní, tedy jsou 

v souladu, nebo disonantní – nejsou v souladu, či jsou dokonce protikladné. Festinger tvrdil, 

že přítomnost kognitivní inkonzistence dostatečné velikosti vyvolá motivační stav, tzv. 

disonanci, která člověka tlačí k redukci této inkonzistence. Tedy, že pocit kognitivní 

disonance vytváří tenzi, která motivuje člověka k jejímu odstranění. Toho se dá dosáhnout 

čtyřmi způsoby: odstraněním disonantních kognicí, přidáním konsonantních, snížením 
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důležitosti disonantních a zvýšením důležitosti konsonantních kognicí. Pro ilustraci dobře 

slouží příklad kuřáka, který ví, že kouření značně škodí jeho zdraví, ale zároveň ho má i rád a 

nedokáže se ho vzdát. Takovýto stav vzniklého napětí se buď bude snažit redukovat změnou 

chování, tedy přestane kouřit, nebo změnou kognitivního schématu, např. přidáním 

racionálního argumentu: „Ale co dnes není škodlivého, na něco umřít musím“. Jelikož je 

ovšem změna chování mnohem náročnější, ve většině případů zvítězí pozměnění 

kognitivního schématu, tím že bude omlouvat své chování, zlehčovat jeho důsledky apod. 

Dalším důvodem této převahy je i fakt, že se naše chování odehrává často v minulosti a nelze 

ho již zpětně měnit, lze ho pouze dodatečně ospravedlnit. Z této teorie jasně vyplývá, že lidé 

v podstatě nejsou racionální tvorové, ale tvorové racionalizující. Teorie kognitivní disonance 

také poukázala na fenomén, kdy poté co člověk obhajuje pozici, která původně nebyla 

v souladu s jeho postojem, se posune jeho postoj blíže k této pozici. Dle Festingera je 

kognitivní disonance hlavním faktorem změny postojů, jelikož i lidé, kteří mají na nějakou 

otázku vyhraněný názor, dokáží informaci, odporující jejich přesvědčení, překroutit podle své 

potřeby (Nakonečný, 2009). 

 Dalším základním modelem teorie persuaze, který je vysvětlován téměř v každé 

odborné publikaci věnující se změně postoje, je Elaboration Likelihood Model (ELM, neboli 

model pravděpodobnosti rozpracování), jehož autory jsou R. Petty a J. Cacioppo (1986, In 

Gálik, 2012). Překlady do češtiny se různí, nicméně zde použitý překlad se zdá nejpřesnější, 

jelikož Elaboration znamená míru, jak moc člověk přemýšlí o argumentech zahrnutých 

v komunikaci, a Likelihood je pravděpodobnost, zda se daná událost vyskytne. Zjednodušeně 

nám tento model ukazuje „za jakých podmínek je pravděpodobné, že člověk bude nebo 

nebude o argumentech hlouběji přemýšlet“ (Gálik, 2012, s. 25). Dle autorů teorie existují dva 

způsoby, jakými lidé zpracovávají informace, a tudíž jimi může postupovat změna postoje. 

Jedná se buď o centrální cestu nebo periferní cestu. Jestliže osoba důkladně zvažuje 

argumenty, přemýšlí nad dopadem prezentovaných myšlenek, porovnává tvrzení se svými 

vlastními vědomostmi a hodnotami, celkově má schopnost a motivaci kriticky smýšlet, pak se 

vydá centrální cestou zpracování. Pokud ovšem osoba naopak zvažuje obsah zprávy rychle, 

nerozvážně, zaměřuje se na jednoduchá vodítka a vydá se cestou mentálních zkratek, pak 

informaci zpracovává periferní cestou. Těmito mentálními zkratkami, ulehčujícími 

zkratkovité rozhodování, mohou být různá povrchní vodítka, např. vtípky, bonmoty, emoce, 
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fyzická atraktivita komunikátora, styl prezentace, hudba atd. Dva hlavní faktory ovlivňující, 

která cesta bude použita, jsou motivace a schopnost zpracovávat informace. Motivace určuje 

především to, že čím více jsme zainteresovaní v daném tématu, čím více máme potřebu 

pozorně poslouchat argumenty a o daném tématu hlouběji přemýšlet, tedy zapojujeme 

myšlení ve snaze mu porozumět, tím spíše využijeme centrální cestu zpracování. K naší 

schopnosti zpracovávat informace pak přispívají především naše znalosti a přítomnost 

distraktorů. Pokud má člověk znalosti o daném tématu a neruší jeho pozornost různé 

distraktory, např. emocionálně nabitá hudba, pak je pravděpodobnější, že bude informace 

zpracovávat centrálně. Dále z ELM plyne, že stabilita postoje vytvořeného centrální cestou je 

vyšší než u postoje vytvořeného periferní cestou, postoj vytvořený centrální cestou je 

náročnější změnit a jeho konzistence s chováním je prokazatelně lepší (Kassin, 2007). 

 

Obrázek 4: Dvě cesty vedoucí k přesvědčení (Zdroj: Kassin, 2007, s. 485)  

  

 V reklamě byly v návaznosti na persuazivní cesty ELM vytvořeny dvě rozdílné formy 

reklam. Jsou to tzv. Hard sell reklamy, orientující se přímo na produkt a jeho základní 

náležitosti, tedy různé technické parametry, cenu, vzhled atd., cílící na centrální cestu 

zpracování. A soft sell reklamy, které jdou spíše periferní cestou, tedy využívají hudbu, 

fantazii, příběh atd., aby spotřebitele zlákaly nepřímo. Nicméně Snyder a de Bono (1985) 

také zjistili, že úspěch hard sell a soft sell stylu ovlivňuje potřeba jedincova sebesledování. 

Lidé se silným sebesledováním velmi sledují svou image a mají tendenci upravovat své 

chování tak, aby udělali dobrý dojem na ostatní, tedy spoléhají na periferní persuazivní rysy a 

jsou přístupnější soft sell reklamě. A lidé se slabým sebesledováním jsou mnohem 

pragmatičtější, vědí, co se jim líbí a jsou spíše přístupni centrálnímu persuazivnímu přístupu 

hard sell reklamy (Giles et al., 2012). 
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  Posledním významným teoretickým přístupem zaměřujícím se na změnu postojů je 

Inokulační teorie nebo také očkovací teorie od autorů McGuiera a Papageorgise (1961, In 

Gálik, 2012). Ta se zaměřuje především na oblast rezistence vůči změně postoje a na jeho 

zachování. Důležité je hlavně zjištění, zda jsou efektivnější jednostranné nebo oboustranné 

argumenty. Ve spojitosti analogie názvu teorie s lékařstvím nám inokulační teorie říká, že 

rezistence vůči persuazi se zvýší, když je jedinec vystaven malému množství protiargumentů, 

které jsou však oslabené jejich bezprostředním znehodnocením.  Z toho vyplývá, že pro 

úspěšnou persuazivní strategii je vhodné poskytnout malé množství argumentů proti své 

pozici. Avšak je velmi důležité nepoužívat protiargumenty, které pak nejsme schopni vyvrátit. 

Recipient se tak s protiargumenty seznámí a zároveň zjistí, proč nejsou správné a následně 

když bude vystaven argumentům druhé strany, bude vůči nim odolnější, jelikož byl 

„očkován“. Tato teorie také napomohla vzniku techniky předvarování, která prezentuje 

protiargumenty dřív, než je představí protistrana. Oboustranné argumenty jsou tedy vždy 

z hlediska persuaze efektnější, avšak pouze tehdy, jsme-li schopni je i vyvrátit (Gálik, 2012). 

2.4 Univerzální principy persuaze 

V následující kapitole bude věnován prostor především R. B. Cialdinimu, jakožto jednomu 

z nejvýznamnějších vědců, kteří se zabývali teorií persuaze a jeho šesti principům persuaze 

neboli zbraním vlivu. Cialdini získal velkou popularitu především pro skloubení vědeckého 

přístupu k persuazi s praktickými aplikacemi. Například se nechal zaměstnat v různých 

společnostech a organizacích věnujících se přesvědčování lidí, kde uskutečnil mnohá 

pozorování, a poté se vrátil k vědecké činnosti a podařilo se mu vytvořit generalizované 

principy, podložené kvalitními psychologickými teoriemi. Cialdini (2012) tak definoval šest 

univerzálních principů persuaze, kterými jsou reciprocita, závazek a důslednost, sociální 

schválení, oblíbenost, autorita a vzácnost. 

 Princip Reciprocity spočívá ve využití lidské tendence oplatit laskavost laskavostí, 

pomoc pomocí, tedy využívá existence všeobecné lidské tendence chovat se recipročně vůči 

lidem, kteří pro nás něco udělali. Například Kunz a Woolcott (1976, in Cialdini, 2012) 

uskutečnili výzkum, kdy poslali vánoční pohlednice náhodně vybrané skupině úplně cizích 

lidí, a i když nějakou reakci očekávali, odpověď byla úžasná. Pohlednice se jim začaly vracet 

jedna za druhou, navzdory tomu, že byly od lidí, které nikdy neznali a neviděli. Cialdini na 

základě sociologických a antropologických tvrzení uvádí, že tato tendence existuje v určitých 
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formách ve všech kulturách na světě. Kulturní antropologové Tiger a Fox (1971, in Cialdini, 

2012) tvrdí, že existuje jakási „síť vděčnosti“ jakožto jedinečný adaptivní mechanismus 

člověka, který mu umožnil dělbu práce, výměnu různého zboží a služeb a vytvoření sítě 

vzájemné závislosti, která zavazuje jednotlivce, a ti pak vytváří vysoce efektivní jednotky. 

Pravidlo reciprocity má tedy jasný dopad na kulturu a hluboce se v nás zakořeňuje během 

procesu socializace, kterým všichni procházíme. V současné době můžeme využití tohoto 

principu vidět např. za účelem podpory prodeje v reklamě, kdy se lidé nechají nalákat na 

ochutnávky či předvádění produktu atraktivní promotérkou/promotérem a po ochutnání 

nastává pocit vnitřního diskomfortu, vyvolaný pocitem, že by bylo vhodné produkt koupit, 

když jsme ho ochutnali či vyzkoušeli. Nicméně přirozený princip oplácet laskavost a pomoc 

laskavostí a pomocí nikdy nepočítal s tím, že falešná laskavost má být také oplacena 

laskavostí. 

 Princip Závazku a důslednosti velmi dobře vystihuje sám Cialdini (2012, s. 85): „pokud 

vás přiměji, abyste se k něčemu zavázali (tj. zaujali stanovisko nebo něco prohlásili), vytvořím 

tím podmínky k tomu, abyste automaticky a s neuváženou důsledností tomuto závazku 

dostáli. Jakmile zaujmete postoj, existuje přirozená tendence chovat se způsoby, které je 

s tvrdohlavou důsledností hájí“. Cialdini dále dodává, že občas všichni lžeme sami sobě, 

abychom udrželi naše myšlenky a pocity v souladu s tím, co jsme udělali nebo se chystáme 

udělat. V podstatě nejlépe tento princip vysvětluje Teorie kognitivní disonance, která už byla 

popsána výše. Dále může být dobře demonstrován např. na technice foot-in-the-door, která 

spočívá v tom, že člověk, který nedávno souhlasil s menším požadavkem, bude 

pravděpodobně po určité době odstupu souhlasit i s tím větším. Nejlépe tato technika 

funguje v prosociálních oblastech, kdy se sebepojetí dostává výrazně do popředí (Freedman; 

Fraser, 1966, In Cialdini, 2012). Velmi neetickou persuazivní strategií využívající toho principu 

je pak low-balling, což je strategie vyhovění, vycházející z lidské tendence souhlasit s určitou 

žádostí nebo prosbou a vyhovět jí i tehdy, když dojde ke změně podmínek na méně 

atraktivní. Technika tedy využívá lži a zároveň zneužívá potřeby konzistence u lidí. Princip 

závazku a důslednosti je velmi silným, dost možná nejsilnějším persuazivním nástrojem, 

jehož zneužití je často těžko odhalitelné, jelikož zodpovědnost za konečné rozhodnutí 

zůstává na ovlivňovaném.  
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 Princip Sociálního schválení dokazuje, že lidé v určitých situacích mají tendenci chovat 

se podle toho, jak se chová jejich okolí. Např. výzkumy předtočeného smíchu v humorných 

televizních pořadech, které uskutečnil Provine (2000, in Cialdini, 2012) dokazují, že použití 

tohoto vloženého smíchu zvyšuje percipovanou vtipnost dané situace. Dalšími příklady jsou 

různá reklamní označení typu „nejprodávanější“, „jednička na trhu“, či prezentace dopisů 

spokojených zákazníků, kdy se předpokládá, že zákazník se cítí lépe, když před kupním 

rozhodnutím vidí, že bylo mnoho spokojených lidí před ním. Princip tohoto schválení stojí na 

sociálně psychologickém jevu informačního a normativního sociálního vlivu. Informační vliv 

značí naši potřebu orientovat se ve světě a mít správné informace, kdy jsme konformní, 

jelikož si nejsme jisti, jak vnímat a interpretovat danou situaci. Normativní sociální vliv 

vysvětluje chování, které je způsobeno potřebou být druhými přijímán. Člověk se pak chová 

určitým způsobem, protože to tak chtějí druzí a ne proto, že by tomu sám věřil. Osoby jsou 

pak často manipulovány tlakem okolí, namísto pravdivosti situace. Dva hlavní faktory 

ovlivňující tento princip jsou faktor nejistoty a faktor podobnosti. Faktor nejistoty se 

objevuje v situaci, kdy člověk nemá dostatek informací pro racionální rozhodnutí a zachová 

se proto na základě společenského okolí. Faktor podobnosti pak ukazuje na to, že své 

chování přizpůsobujeme okolnímu tehdy, když nám jsou členové sociálního prostředí něčím 

podobní.   

 Princip Oblíbenosti jednoduše říká, že „zpravidla reagujeme pozitivně na požadavek 

člověka, kterého známe a kterého máme rádi“ (Cialdini, 2012, s. 189). Toto jednoduché 

pravidlo však zneužívá stovkami způsobů spousta cizích lidí, aby nás přiměli vyhovět jejich 

požadavku. Jsou to např. společnosti Tupperware, Avon, Mary Kay, nebo Zepter, které na 

tomto principu založily svou prodejní strategii. Podstatou je, že produkt se u těchto firem 

nakupuje přes známého člověka, kterému je mnohem těžší nabídku odmítnout, než 

neznámému prodejci. Velmi důležitým faktorem ovlivňujícím oblíbenost je fyzická atraktivita. 

Výzkumy ukazují, že fyzicky atraktivním lidem přiřazujeme automaticky řadu pozitivních 

vlastností, aniž bychom si to uvědomovali. Hezcí lidí jsou vnímáni jako oblíbenější, 

komunikativnější, úspěšnější, talentovanější, milí, inteligentní, přesvědčiví a mají mimo jiné 

např. lepší známky ve škole či získávají lepší zaměstnání (Hickson; Stacks; Moore, 2004, In 

Gálik, 2012). Dalším faktorem ovlivňujícím oblíbenost je tzv. efekt blízkosti, říkající, že čím 

častěji se lidé vídají a čím více jsou v kontaktu, tím častěji navazují přátelství a partnerství. 
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Důležitým poznatkem z hlediska persuaze je, že komunikace tváří v tvář je efektivnější než 

komunikace prostřednictvím média, jelikož interakce tváří v tvář způsobuje efekt blízkosti 

zvyšující vzájemnou oblíbenost komunikátorů. S tím souvisí také efekt pouhého vystavení, 

ukazující, že čím více jsme exponováni stimulu, tím spíše si ho oblíbíme. Další důležitou roli 

sehrává podobnost, jelikož máme rádi lidi, kteří jsou nám podobní. Ať už v oblasti názorů, 

osobnostních rysů, poměrů, oblečením či čímkoliv jiným. Sám Cialdini uvádí příklad prodejců 

aut, kteří učili své obchodníky hledat znaky, jak se podobat klientům, zrcadlit jejich tělesný 

postoj, náladu, verbální styl atd. Oblíbenost také může být zvýšena vhodně mířenými 

komplimenty, například jednoduchým výrokem, že se nám někdo líbí či ho máme rádi a 

jakoukoliv další pochvalou. Nicméně základní podmínkou pro automatickou pozitivní reakci a 

růst oblíbenosti je, aby byla vnímána upřímnost těchto komplimentů. Konečně posledním 

významným faktorem je spolupráce, která je od dob svého objevení frekventovaně 

používána. Je to například osvědčená technika dobrého a zlého policajta, kdy se má dobrý 

policajt tvářit jako spojenec vyslýchaného jedince, mírnit svého zlého kolegu a je tak vnímám 

příznivě jako spasitel.  To samé dle Cialdiniho používají sofistikovaně různí prodejci, když 

jdou například vyjednat lepší cenu se svým šéfem a zatímco na ně zákazník čeká, dají si v 

šéfově kanceláři kávu, povolí si kravatu, vyčerpaně se vrátí a oznámí finální „vyhádanou“ 

cenu. 

 Principem Autority se nejvíce v dějinách psychologie ve svých kontroverzních 

výzkumech s fiktivními elektrošoky zabýval Milgram (1963, In Cialdini, 2012), který zjistil, že 

lidé mají velmi silnou přirozenou tendenci se automaticky bezmyšlenkovitě podřídit 

rozpoznané autoritě. Milgram tvrdí, že podřízení se diktátu pro nás mělo vždy praktické 

výhody, jelikož v dřívějších dobách pro nás poslouchání autority (např. rodiče, učitelé) bylo 

výhodné, protože měli víc vědomostí a zároveň rozhodovali o našem odměňování a 

potrestání. Stejné důvody nám to přináší i jako dospělým, kdy jsou autoritami 

zaměstnavatelé, soudci, doktoři atd., jelikož jejich pozice znamená mimořádný přístup 

k informacím a moci, což značí, že jejich požadavky je rozumné dodržet. Cialdini tvrdí, že je 

v Milgramových výzkumech navzdory jejich neetičnosti pro účely persuaze nesmírný 

potenciál. Mluví o třech důležitých faktorech rozpoznání autorit: tituly, oblečení a ozdoby. 

Tituly jsou v současnosti těmi nejobtížněji i nejjednodušeji získanými symboly autority. 

Nálepkou titulu se bohužel dnes může zaštitovat i člověk, který žádné úsilí pro jeho získání 
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nevynaložil a dostává se mu tak automatické poslušnosti. Dalším symbolem ovlivňujícím to, 

jakou autoritu lidem přisuzujeme, je oblečení. To je sice hmatatelnější než titul, ale stejně 

dobře zfalšovatelné. Vyšší autoritu automaticky přisuzujeme různým uniformám nebo v naší 

kultuře stejně efektivnímu dobře ušitému obleku. Posledním faktorem zvýrazňujícím 

společenský a autoritativní status jsou ozdoby v podobě šperků či aut.  

 Poslední Cialdiniho princip Vzácnosti říká, že „příležitost nám přijde cennější, pokud je 

její dostupnost omezena“ (2012, s. 264). Představa potencionální ztráty totiž hraje v lidském 

rozhodování velkou roli. Lidé jsou víc motivování myšlenkou, že něco ztratí, než že by mohli 

získat něco v téže hodnotě. V obchodní sféře se jedná o všemožné limitované edice, akce 

s omezenou dobou trvání, akce tvrdící že, mají poslední kusy produktu na skladě či že pouze 

několik prvních zákazníků dostane slevu. Všechny tyto akce mají navodit pocit časového 

nebo kvantitativního omezení a toho, že když zákazník nebude jednat dostatečně rychle, 

podobná příležitost už se nevyskytne. Tento princip má ukotvení především v procesech 

psychologické reaktance, kterou vytvořil Brehm (1966, In Cialdini, 2012). Brehm tvrdil, že 

kdykoliv je naše možnost svobodné volby omezena, pociťujeme zvýšenou potřebu zachovat 

se tak, abychom si svobodu udrželi. S pociťovaným omezením svobody vzniká motivační 

stav, po kterém následuje znovunastolení autonomie. Dle Brehma pak existují čtyři typy 

důsledků. Buď může reaktance způsobit chování, které je opačné k vyžadovanému nebo se 

člověk může začít chovat podobně nevhodným způsobem, ale ne zakázaným. Např. namísto 

cigaret začne kouřit marihuanu. Nebo kvůli reaktanci vznikají negativní postoje vůči 

požadovanému chování či vzniká negativní postoj vůči zdroji zákazu. Jelikož tedy může být 

při pokusu o změnu chování nebo postoje následkem ještě negativnější postoj 

přesvědčovaného k požadovanému záměru, je důležité pro eliminaci reaktance používat 

vhodně zvolená slova. Je vhodné dávat možnost volby, ukázat alternativní perspektivy a 

vyvarovat se použití imperativů a dogmatických vyjádření.  

 Kromě těchto univerzálních principů se ještě můžeme setkat s některými dalšími 

osvědčenými postupy aplikované persuaze. Nakonečný (2009) uvádí např. rytmus ano-

odpovědí, kdy se přesvědčování navodí jako diskuze, v níž se přesvědčovanému přihrají za 

sebou jdoucí otázky, na něž musí odpovědět „ano“, a pak se náhle prezentuje určitá nabídka 

či argument působící ve směru přesvědčování – existuje tendence odpovědět rovněž „ano“. 

Nebo tzv. technika spoluběžce, říkající, že lidé chtějí vyznávat to, co činí a vyznává většina. 
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Proto je důležité přesvědčit je, že to, co by měli učinit nebo jaký postoj by měli zaujmout, činí 

a mají všichni jako něco samozřejmého.  

 Autoři Hickson, Stack, Moore (2004, in Gálik, 2012) se důkladněji zaměřují na 

neverbální komunikaci působící při persuazi. Tvrdí, že pro zvýšení kredibility je důležitý oční 

kontakt a adekvátní gestikulace, která musí vypadat spontánně a nenacvičeně. Důležitou roli 

také hraje otevřený postoj a přiměřené množství pohybu. Z paraverbální komunikace je pak 

důležitý hlas mluvčího, který má znít sebevědomě a zároveň by jeho výška, tempo a hlasitost 

měly kolísat. Například rychlé tempo řeči naznačuje, že se jedná o důvěryhodného, znalého a 

inteligentního řečníka, nicméně pomalé tempo neznamená opak. Může vytvářet dojem 

klidného a jistého člověka. I DeVito (2008) tvrdí, že můžeme ovlivňovat nejen slovy, ale také 

neverbálními signály. Např. pozorný pohled vyjadřuje zájem, gesta dále rozvíjejí to, co 

říkáme atd. Běžným příkladem dle něj je, když „zrakově a mimicky komunikujete, že je vám 

druhý člověk sympatický, zatímco ve skutečnosti od něj chcete jen získat pomoc v nějaké 

záležitosti“ (DeVito, 2008, s. 154). Nicméně dodává, že rozeznat toto chování je na první 

pohled mnohem nesnadnější, než by se mohlo zdát.  
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3. VÝZKUMNÝ PROJEKT 

3.1 Úvod výzkumu 

V teoretické části práce byla vyložena persuazivní komunikace jako možná forma účinného 

přesvědčování spotřebitele, která je využívána především v reklamě ke sledování jejích 

prodejních záměrů. Bylo objasněno, jakým způsobem je reklama a persuaze propojena 

s psychologickými, ale i jinými faktory. Reklama se tedy ve velké míře zaměřuje právě na 

aplikaci psychologických metod persuaze, vedoucích spotřebitele ke koupi určitých 

produktů.   

Bylo také uvedeno, že předávání reklamního sdělení prostřednictvím osobního 

kontaktu je jednou z vůbec nejúčinnějších přesvědčovacích praktik, jelikož tak reklama může 

působit hned několika účinnými persuazivními prostředky najednou, aniž by si to často 

spotřebitel vůbec uvědomoval. Účinnost této reklamní komunikace nejlépe dokládá výzkum 

nazvaný „Postoj české veřejnosti k reklamě“, který jasně dokazuje, že ač jsou lidé klasickými 

reklamními mediálními sděleními přesyceni, právě reklama v místě prodeje je lidmi vítána a 

třetina osob by dokonce uvítala její rozšíření. Výzkum mimo jiné říká, že „v místě prodeje lidé 

nevnímají reklamu jako obtěžování, ale jako zdroj informací o výrobcích a nejoblíbenější jsou 

samozřejmě ty formy, kde si můžou výrobek sami vyzkoušet nebo ochutnat“ (PPM Factum 

services, 2014-04-10). Na tuto formu reklamy zákazníci nejlépe reagují a nakupuje podle ní 

32% osob, což fakticky znázorňuje obrázek č. 5:  
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Obrázek 5: Postoj české veřejnosti k reklamě (Zdroj: PPM Factum services, 2014-10-04) 

 Lidé zprostředkovávající tento typ reklamy jsou dle uvedeného výzkumu společnosti 

PPM Factum mocnými hybateli, a právě na ně je následující šetření zaměřeno. Tento 

fenomén se jeví důležitý jak z hlediska reklamní persuaze a jejího vysvětlení, ale samozřejmě 

také z hlediska etiky, jelikož „každý, kdo reklamu, nebo přesněji řečeno, jakoukoliv 

marketingovou komunikaci provozuje a optimalizuje její účinnost pomocí psychologických 

metod, je odpovědný za všechny účinky, které má“ (Vysekalová, 2012, s. 54).  

 Výzkum byl proveden mezi tzv. promotéry, což jsou propagátoři různých značek, kteří 

nejčastěji působí danou formou persuazivní reklamy na samotné zákazníky. Byla použita 

kvalitativní metoda výzkumu za pomoci zúčastněného pozorování v kombinaci 

s polostrukturovanými rozhovory se samotnými promotéry. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké 

formy persuaze a případné manipulativní reklamní praktiky promotéři užívají, jak vnímají své 

počínání ve vztahu k zákazníkům a zda podstupují ve spojitosti se svou prací nějakou 

psychologickou edukaci. 

 



37 
 

3.2 Výzkumný problém, výzkumné otázky 

Jak již bylo uvedeno, výzkumným problémem je reklamní činnost, přesněji podpora prodeje, 

která probíhá skrze působení persuazivních vlivů promotérů na zákazníky. Cílem výzkumu je 

tak nahlédnout práci promotérů, tedy komunikaci určitých produktů jistých značek směrem 

ke spotřebiteli skrze osobní kontakt a zjistit, jak tato setkání probíhají a které persuazivní 

techniky jsou používány. Po dobu trvání výzkumu byla shromažďována data relevantní 

především k následujícím výzkumným otázkám: 

- Jaké techniky informátoři používají k upoutání pozornosti zákazníků? 

- Jaké projevy neverbální a paraverbální komunikace směrem k zákazníkovi informátoři 

vysílají? 

- Které lingvistické persuazivní fráze jsou při této formě podpory prodeje užívány? 

- Jak informátoři sami svou práci a své působení na zákazníky reflektují? 

 Výzkumné otázky se zaměřovaly na účinnost a formy persuazivní komunikace. 

Promotéři, kteří mají s touto formou komunikace plnohodnotnou zkušenost, pomohli přinést 

hlubší vhled do problematiky a osvětlili konkrétní způsoby, pomocí nichž jsou tyto teorie 

interpretovatelné v praxi.  

3.3 Výzkumná strategie a technika sběru dat 

Zvolená kvalitativní výzkumná metoda umožňuje lépe objasnit fenomény vznikající až 

v průběhu samotného výzkumu. Cílem výzkumu je získat vhled do dané problematiky 

z pohledu participantů, nikoliv generalizovat výzkumem celou populaci či její širší vzorek 

(úplně všichni promotéři), což by ani v kvalitativním výzkumu nebylo možné. Proto se jeví 

kvalitativní výzkumná strategie jako relevantní.  

Za vhodnou výzkumnou strategii se vzhledem k povaze výzkumu jeví zúčastněné 

pozorování doplněné o polostrukturované rozhovory s participanty. Pro zúčastněné 

pozorování byla zvolena strategie skrytého pozorování, kdy badatel sám byl v roli 

„náhodného“ zákazníka, aby participanti nebyli zpočátku nijak ovlivněni přítomností 

badatele a mohli vést rozhovor jako s jakýmkoliv jiným zákazníkem. Až po skončení 

samotného předváděcího rozhovoru byl odhalen výzkumnický status a spojení s Univerzitou 
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Karlovou. Takto došlo k co nejmenšímu ovlivnění pozorovaných jevů osobou badatele. Po 

ukončení rozhovoru moderovaného ze strany participanta bylo přistoupeno k doplňujícímu 

polostrukturovanému rozhovoru.  

V samotném rozhovoru pak byly vzhledem k situaci kladeny okruhy těchto otázek: Jak 

dlouho děláte tuto práci? Baví vás tato činnost? Myslíte si, že zákazníkům opravdu 

pomáháte? Podstoupili jste ve spojitosti se svou prací nějaké přípravné školení, jak „správně“ 

působit na zákazníky? Při dodatečném interview byla opět zaznamenávána neverbální a 

lingvistická komunikace a její změna vzhledem k předchozímu předváděcímu reklamnímu 

rozhovoru. To pomohlo rozlišit sledovanou formu persuaze od běžného chování 

participantů. 

Badatel si ihned po skončení každého z pozorování a rozhovorů vytvářel heslovité 

poznámky fakt, relevantních vzhledem k výzkumným otázkám, které byly později 

kompletovány ve smysluplné terénní poznámky. Uvedená strategie nenarušovala 

spontánnost a přirozenost situace. U samotných doplňujících polostrukturovaných 

rozhovorů pak bylo za souhlasu participantů přistoupeno k přímému písemnému přepisu 

probíhajících rozhovorů.  

3.4 Výběr vzorku, prostředí výzkumu  

„Právě v možnosti šít konkrétní způsob interakce na míru prostředí a lidem spočívá síla 

kvalitativního výzkumu. Máme možnost neustále ověřovat vzájemné porozumění, či 

neporozumění a dobírat se tak informací, které mají reálný podklad“ (Nedbálková, 2007, in 

Švaříček, 2014, s. 121). 

 Výběr vzorku byl proveden za účelem studie. Bylo tedy použito účelového vzorkování, 

protože bylo nutné vybrat subjekty, u kterých se zkoumaný jev vyskytoval (Hendl, 2008). 

V tomto případě byli za participanty vybráni promotéři pohybující se v maloobchodních 

řetězcích s elektronikou a výběr vzorku i místo konání je tedy pro výzkum rozhodující.  

Promotéři jsou najatí propagátoři různých značek, v tomto případě technologických 

firem, kteří se snaží zákazníky ovlivnit a přimět je ke koupi jimi předváděného produktu. 

Většinou se jedná o mladší osoby, studenty středních a vysokých škol, i když to samozřejmě 

nemusí být pravidlem. Místem konání bylo zvoleno zastoupení firem Alza, Datart a 

Electroworld a jejich prodejny na území hlavního města Prahy. Výběr těchto tří 
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konkrétních maloobchodních řetězců s elektronikou pro prostředí výzkumu se odvíjí od 

faktu, že se jedná o největší zástupce v maloobchodní síti z pohledu prodejů i reklamy a také 

proto, že na základě pilotního výzkumu bylo zjištěno, že se na daných, rozlohou relativně 

malých místech, vyskytuje významné množství promotérů různých technologických firem, 

kteří se snaží zákazníky přimět ke koupi zrovna jejich nelevného výrobku. Navíc se jedná o 

veřejně přístupné místo a toto prostředí výzkumu se tedy pro určený výzkumný problém 

jevilo jako ideální.  

Jelikož je podstatnou zásadou pro výběr participantů homogenita vzorku a klíčovým 

požadavkem zůstává, aby participanti dobře reprezentovali daný fenomén (téma), který nás 

zajímá, je nutné tento vzorek co nejvíce zúžit (Řiháček et. al., 2013). Proto byli za účelem 

zúžení vybrání pouze promotéři jedné technologické firmy, kteří prezentují jednu specifickou 

kategorii produktů – chytré mobilní telefony. Chytré mobilní telefony patří k segmentu dražší 

elektroniky, která je navíc v posledních letech velmi módní a je tedy předpokládán velký 

zájem technologických firem na jejich důsledné prezentaci. Důležité je také uvést, že ač se 

promotéři nacházeli na prodejnách zmíněných firem, neměli s nimi veskrze nic společného, 

jelikož prezentovali pouze konkrétní produkt své společnosti. Neprodávali tedy i vše ostatní, 

co normální prodejci s elektronikou. Čímž se dostáváme k dalšímu důležitému rysu 

promotérů – nemohou výrobek fakticky prodat a přijmout za něj peníze, ale pouze ho 

prezentují. 

Vzorek se skládá konkrétně z osmi participantů, kteří souhlasili se svou účastí na 

výzkumu: 

Participant č. 1: Matěj, 24 let, student VŠ  Participant č. 6: Andrea 

Participant č. 2: Pavel, 22 let, student VŠ  Participant č. 7: Boris 

Participant č. 3: Anna, 18 let, studentka SŠ  Participant č. 8: Petr 

Participant č. 4: Jan, 26 let, absolvent VŠ 

Participant č. 5: Tatiana, 20 let, studentka VŠ 

Z toho ovšem pouze v pěti případech došlo k uskutečnění doplňujícího 

polostrukturovaného rozhovoru, ve třech případech byla účast na rozhovoru s omluvou 

a odvoláním na probíhající pracovní činnost odmítnuta, nicméně bylo souhlaseno s použitím 



40 
 

odpozorovaných dat. Veškerá jména participantů byla účelově změněna, aby nedošlo k jejich 

možné identifikaci.  

3.5 Metody vyhodnocování a interpretace získaných dat 

Cílem výzkumu byl sběr a analýza primárních dat, tedy dat shromážděných účelově 

k vyjasnění daného výzkumného problému. V daném případě se jednalo o data ze 

zúčastněného pozorování a polostrukturovaných rozhovorů. Tato data byla po celou dobu 

trvání výzkumu korigována a kontrolována, aby skutečně odpovídala na výzkumné otázky. 

 Uskutečněná pozorování a individuální prezentace byly krátce po jejich proběhnutí a 

v případě polostrukturovaných rozhovorů i v průběhu jejich získávání převáděny do písemné 

podoby. Veškerá sebraná data byla dále rozdělena na jednotky analýzy, což jsou 

tématizované segmenty celého textu. Orientaci v datech a jejich redukci nadále umožnilo 

tzv. kódování, což je systematické prohledávání dat s cílem klasifikovat jednotlivé části a 

nalézt v nich pravidelnosti. Byla použita technika otevřeného kódování, jehož cílem je 

konceptualizovat data, tj. postupně vytvořit pojmy, které zachycují esenci analyzovaných 

událostí či jevů. Vytváří se tak pojmy, které jsou induktivně zakotveny v datech, ale samy o 

sobě mají abstraktní povahu, protože vyjadřují myšlenku, princip či zkušenost, platnou napříč 

různými událostmi či situacemi (Řiháček et. al., 2013).  

 Závěrečná interpretace má popisnou formu a skládá se také z citací rozhovorů, popisu 

odpozorovaných jevů a jejich interpretací. Dále byly citovány k tématu relevantní poznámky 

pořízené během výzkumu. 

3.6 Zajištění kvality a etické způsobilosti výzkumu 

Vzhledem k povaze dat a ke způsobu práce s nimi je zajištění validity kvalitativního výzkumu 

vždy obtížnější než u výzkumu kvantitativního.  Autoři Lincolnová a Guba (1985, In Hendl, 

2008) hovoří o třech druzích nebezpečí, které ohrožují validitu kvalitativního výzkumu, na 

něž si musí badatel v průběhu výzkumu dávat pozor. 

Prvním z nich je tzv. reaktivita, tj. skutečnost, že přítomnost výzkumníka může do značné 

míry ovlivnit chování subjektů pozorování, a tak snadno zkreslit pozorovaný fenomén. 

K potlačení tohoto rizika v daném výzkumu dopomohl zvolený způsob skrytého pozorování, 

při kterém si zprvu participanti nebyli vědomi své účasti na výzkumu. U samotných interview 
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už ale nehrál tento fakt žádnou roli, tudíž je riziko reaktivity značné a dalo by se mu 

pravděpodobně vyhnout pouze delším pobytem v terénu, kdy si participanti na přítomnost 

výzkumníka zvyknou, což ale z povahy uvedeného výzkumu nebylo možné. 

Druhým a nejspíše prakticky nevyhnutelným nebezpečím bylo zkreslení ze strany 

výzkumníka, kdy si každý pozorovatel, ač deklarujíce se tomuto chování vyvarovat, do terénu 

přináší soubor vlastních pocitů, předsudků a konstrukcí. Zbavit se jich není zcela možné, 

nicméně jejich užívání bylo možné omezit neustálou reflexí, tedy uvědomováním si, že 

výzkumník nahlížel pozorované jevy skrze prisma své osobnosti. 

Konečně třetím rizikem je zkreslení ze strany zkoumané osoby, které může mít rozmanitou 

podobu od uvádění lživých informací až po zatajování některých detailů a může být 

vědomého i nevědomého rázu. Částečně tomuto riziku předcházela uvedená forma 

pozorování, která přinesla nezprostředkovaná data. 

Z etického hlediska ctil uvedený výzkum čtyři hlavní zásady procedurální etiky, tedy princip 

dobrovolné participace, princip důvěryhodnosti, princip neubližování, princip správnosti a 

integrity. Všechny osoby účastnící se výzkumu byly po jeho trvání informovány o jeho konání 

a výzkumných cílech, v případě jejich odmítnutí participace na výzkumu nebyla data použita. 

Participanti byli primárně konfrontováni s ústním informovaným souhlasem, jelikož se ve 

výzkumu nepředpokládal přístup k citlivým údajům, nicméně písemný informovaný souhlas 

byl pro případ vyvrácení jakýchkoliv pochybností také připraven. Rovněž byl všem 

zúčastněným poskytnut kontakt na výzkumníka, aby tak měli po skončení výzkumu možnost 

seznámit se s jeho výsledky. Veškerá získaná osobní data byla anonymizována, nebyla 

uvedena ani přesná lokalita či název místa, kde byl konkrétní rozhovor proveden. Všechna 

data byla uchovávána na soukromém výzkumníkově místě, elektronická data byla 

znepřístupněna heslem. Samozřejmostí je, že s daty bylo zacházeno v souladu se zákonem č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

 

 

 

 



42 
 

4. VÝSLEDKY VÝZKUMU  

4.1 Upoutání pozornosti a úvod prezentace 

Ve všech případech byla prezentace iniciována ze strany promotérů, kteří se opakovaně 

snažili sami upoutat pozornost a vtáhnout do rozhovoru kolemjdoucí potencionální 

zákazníky. Z toho v šesti případech bylo k tomuto vtáhnutí přistoupeno aktivně, tedy že 

promotéři za výzkumníkem sami zašli, i když nebylo zřejmé, zda se cíleně zajímá o jejich 

produkty, a ve zbylých dvou případech bylo oslovení částečně vynucené a byl zaznamenán 

spíše pasivnější přístup, kdy promotéři přistoupili k oslovení až po delším výzkumníkově 

zastavení u stánku označeným logem jejich vlastní firmy (Participant č. 1 a 7). 

 Pro upoutání pozornosti bylo ve většině případů využito zjevného očního kontaktu, 

který byl navázán, jakmile si promotéři všimli příchozího člověka, a nebo při jejich přímém 

příchodu za zákazníkem. To bylo specificky provázeno i znatelným úsměvem, aby 

kolemjdoucí promotéra zaregistroval a pravděpodobně si měl sám uvědomit, že je na něj 

zaměřena promotérova pozornost a bude osloven. Tato gesta mají patrně funkci zajištění 

kladnějšího přijetí k vtáhnutí do prezentace ze strany zákazníka a jejich důležitost byla 

potvrzena i ze strany promotérů. „No, na školení nám říkali, ať se hlavně co nejvíc celou dobu 

na lidi usmíváme, protože to mají prej všichni rádi. Že to je jako fakt důležitý a kdo to nebude 

dělat, tak může mít potom problémy“ (Participantka č. 3). 

 Všichni promotéři byli při vykonávání své činnosti ve stoje a opakovaně zaujímali při 

příchodu výzkumníka otevřený postoj, který byl vzpřímený a přiměřeně uvolněný 

s charakteristickým nekřížením rukou ani nohou. To vždy budilo zdání, že se promotéři cítí 

dobře ve svém těle a jedná se o přístupné, milé lidi, kteří nepůsobí nafoukaně nebo 

sebestředně. Pravděpodobně to bylo opět cíleno na potencionální zákazníky, kteří by se 

v takovém případě neměli bát sami přijít a na cokoliv se zeptat. Byly zaznamenány i formy 

postoje s rukama spojenýma uvolněně za zády a mírně předsunutou hrudí, což evokovalo 

dojem jisté odbornosti (Participant č. 4 a 7). 
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4.2 Reciprocita 

Ve většině prezentací byl persuazivní prvek reciprocity přítomen už od samého začátku, kdy 

uvedené rozhovory byly ze strany promotérů započaty takřka vždy frází „Dobrý den, mohu 

Vám nějak poradit?“ (Participanti č. 2, 4, 5, 8) a jejích ekvivalenty „Dobrý den, mohu Vám 

pomoci?“ (Participant č. 3 a 7) či „Potřebujete poradit s výběrem?“ (Participantka č. 6). Od 

těchto perspektiv se lišila pouze situace, kdy byl výzkumník přímo dotázán na konkrétní 

produkt. „Dobrý den, viděl jste už náš nový mobilní telefon? Mohu Vám ho předvést?“ 

(Participant č. 1). Toto bylo pravděpodobně nejupřímnější otázkou na začátku prezentace, 

jelikož i u všech ostatních promotérů se po kladné odpovědi ze strany výzkumníka 

prezentace stočila k předvádění některého z produktů.  

 Právě následný souhlas od člověka, na kterého je působeno, je důležitým 

předpokladem principu reciprocity. Přítomnost vědomé aplikace tohoto principu ze strany 

promotérů dokládají výpovědi, při kterých bylo uvedeno, jak mají promotéři nařízeno 

postupovat. „Mně to otravování lidí nedělá vyloženě žádnou radost, normálně to sám 

nemám rád a nikdy bych se takhle někde nezastavil, ale beru to prostě jako nutnou součást 

týhletý práce. Jsem za to placenej, tak to tak dělám“ (Participant č. 2). „Hej, my musíme sami 

chodiť a oslovovať ľudí, nemôžeme čakať kým niekto príde za nami, pretože by to napríklad 

mohla byť zrovna kontrola. A to nám potom strhávajú peniaze, keď neoslovíme kontrolóra. 

Hneď to zapíše do reportu a je zle“ (Participantka č. 5). 

 Ve dvou případech byl dokonce zaznamenán silný reciproční impuls, kdy byl 

výzkumníkovi bez jakéhokoliv předchozího vyžádání zapůjčen mobilní telefon přímo do ruky, 

aby si ho mohl sám co nejlépe vyzkoušet. To je dalším faktorem projevené laskavosti, 

protože není obvyklé, aby člověku někdo neznámý půjčoval takto drahý přístroj bez jiného 

jištění než projevené důvěry a samozřejmě v rámci každé z prodejen (Participant č. 1 a 8). 

 Po nějakém čase trvání prezentace, která je sama o sobě relativně dlouhá (cca. 10 - 

25 minut), začíná mít člověk přirozeně pocit nežádoucí vděčnosti. Vzhledem k tomu, že 

s člověkem promotér strávil takto dlouhý čas a výhradně se mu věnoval, ač na svůj vlastní 

popud, začne mít člověk, zvláště slušně vychovaný, pocit, že projevená laskavost a 

promotérův čas, by se měl nějak oplatit. Pravděpodobně také proto byly některé prezentace 

uzavírány otázkou, zdali bude výzkumník uvažovat o koupi některého z uvedených produktů 
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(Participant č. 2, 3, 7). V jednom případě bylo dokonce vyloženě nátlakově přistoupeno 

k přímé otázce, zda si prezentovaný mobilní telefon výzkumník hodlá teď koupit (Participant 

č. 1).  

4.3 Sociální schválení  

V teoretické části práce bylo vysvětleno, že lidé často mají tendenci chovat se v závislosti na 

tom, jak se chová jejich okolí, čehož se využívá i při persuazi. V průběhu trvání prezentací 

bylo od promotérů často zmiňováno, že právě prezentovaný typ telefonu je velmi oblíbený a 

na trhu zaujímá důležité místo. Dokonce v jednom případě bylo zmíněno, že produkty 

prezentované firmy zaujímají dominantní postavení. „Tenhle telefon je sice úplná novinka, 

ale jeho předchozí generace byly extrémně úspěšný s prodejními čísly v řádu desítek milionů. 

Takže zaručeně to bude taky pecka. Navíc že telefony vážně umíme, je lehce zjistitelný 

z jakýkoliv prodejní statistiky na světě, naše už vládnou skoro všude“ (Participant č. 1).  

 Podstatný faktor pro doplnění práce promotérů rozhodně hrály i stánky, na kterých 

byly produkty položeny a prezentovaly se na nich různými označeními. Ve třech prodejnách 

od stejného vlastníka byly například určité typy telefonů označeny vedle cenovky jako „hity 

měsíce“ a „nejprodávanější“.  Nakolik to ovšem je reálně vypovídající, už je jen těžko 

zjistitelné, nejspíš se jednalo jen o dobře mířenou reklamu cílenou na lidskou konformitu.  

 Zajímavá podstata sociálního schválení, která ale zjevně není fakticky nijak 

vynucována od promotérů, byla objevena v jedné z výpovědí. „Někdy tu třeba není půl dne 

vůbec nikdo a nemám se s kým bavit, hlavně dopoledne je to strašná nuda. Ale pak stačí, aby 

přišel jeden zákazník, a najednou se tu nevím odkud postupně objeví třeba dalších pět lidí a 

všichni jsou zvědaví. Fakt mi to pak někdy připadá, že jsou ti lidi jak stádo ovcí“ (Participant č. 

4). 
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4.4 Oblíbenost  

Rozhovory se všemi promotéry probíhaly tváří v tvář, což zvyšuje vzájemnou oblíbenost 

komunikátorů více, než působení prostřednictvím média, a z velké části to dopomáhá 

úspěšnému průběhu persuaze. Promotéři tak mohli lépe reagovat na výzkumníka a jeho 

argumenty. Pocit vzájemné blízkosti byl rozhodně naopak i velmi důležitým faktorem 

z hlediska výzkumníkovy důvěry v promotéry.  

 Tomu samozřejmě ve velké míře dopomáhal fyzický vzhled. Bylo zjištěno, že 

promotéři jsou pravděpodobně pro výkon své práce předem pečlivě vybíráni na základě 

svého vzezření, jelikož se ve všech případech jednalo o relativně atraktivní mladé lidi. 

Z pohledu genderu byly ženy vždy z úsudku výzkumníka subjektivně hodnoceny jako 

nadstandardně atraktivní. V případě mužů se také jednalo o upravené a slušně vypadající 

jedince, kteří působili solidním a inteligentním dojmem. Podstatnou součástí také byly skvěle 

zvládnuté komunikační dovednosti, kdy promotéři hovořili víceméně spisovně, jejich výklad 

byl celkově poutavý a energický a dobře zvládali argumentaci po přerušení či otázkách ze 

strany výzkumníka. Tyto dovednosti jsou pravděpodobně také důležitou součástí výběru 

promotérů a přispívají k celkové oblíbenosti u zákazníků a tedy i persuazivnímu působení. 

„Celý dny tady jen mluvím a mluvím, ze začátku mě to dost unavovalo, ale už jsme si zvykla. 

Horší je, že to je prostě pořád dokola to samý. Mám proto fakt ráda lidi, co se i na něco ptaj a 

sami se se mnou baví, takže můžu prezentaci různě obměňovat“ (Participantka č. 3). 

 Komplimenty byly pro zvýšení percipované oblíbenosti užívány v průběhu prezentací 

zřídkakdy. Nicméně specifické formy komplimentů byly také zaznamenány. Nejednalo se 

však o nijak prvoplánové chválení či projev zájmu, ale spíše důmyslně zakomponované 

reakce na některé odpovědi ze strany zákazníka. Ve třech případech se promotéři zeptali, 

zda už má výzkumník s jejich značkou zkušenosti, a po záporné odpovědi se doptali na jím 

používanou značku. Poté byl tento konkurenční výrobce pochválen jako kvalitní, ale následně 

byly vyzdvihovány přednosti vlastní značky (Participant č. 2, 6, 7). 

 V jednom případě byl po skončení prezentace výzkumník vyzván, aby si za její 

vyslechnutí a vyzkoušení předváděného přístroje vybral jeden z dárků, které byly nabízeny 

jako pozornost za strávený čas. Jednalo se o dárky umístněné ve skleněné misce na stánku 

s mobilními telefony, kde byly malé čokoládičky, gumové náramky s logem firmy a značkové 
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propisky. „Vemte si ještě nějakej z dárečků tady, že jste to se mnou vydržel, je to tu pro Vás“ 

(Participant č. 1). Záměrem dozajista také bylo tímto přispět k celkové oblíbenosti značky a 

zapamatování si dané prezentace.  

4.5 Autorita 

Status důvěryhodnosti a odborné autority promotérů byl jasně zvyšován především jejich 

oblečením, které bylo nezaměnitelné a už z dálky dobře rozpoznatelné. Jednalo se vždy o 

kombinaci jednobarevného trička, respektive košil, na kterých bylo vyšito výrazné, barevně 

odlišené logo dané technologické firmy, a jinak barevných kalhot a bot. Vyšité logo firmy 

pokaždé ladilo právě s barvou kalhot a bot. Promotéři tak byli pouze dvojbarevně laděni a 

tento formát se opakoval u všech participantů a značně je odlišoval od všech ostatních 

zákazníků i samotných prodejců daných poboček, kteří měli zase úbory v jiných barvách. 

Nutno poznamenat, že většinou tito prodejci nepůsobili tak uhlazeně a jednotně jako 

promotéři. Potencionálním zákazníkům má toto jedinečné schéma oblečení pravděpodobně 

dopomáhat k tomu, aby v promotérech rozpoznali odborníka a snadněji akceptovali jeho 

sdělení. „Oblečenie sme na prácu dostali všetci rovnaké a inak ho nosiť nemôžeme. Ale keď 

sme tu, tak je hlavne dôležité, aby bolo čisté a vyžehlené. Aj s maličkosťami potom môže byť 

problém, kamarátke dokonca dali pokutu za to, že sa im nepáčil jej údajný prehnaný make-

up“ (Participantka č. 5). „Mně se třeba fakt nelíbí ty věci, co mi teď nově nacpali. Vypadáme 

v nich totiž jak šmoulové a známí si ze mně pak, když to viděj, dělaj srandu. Dřív to bejvalo 

lepší“ (Participant č. 2). 

 Dalším ukazatelem zvyšujícím odbornou autoritu promotérů byly jejich jmenovky, 

připevněné na levé nebo i pravé straně hrudi. Ty se vyznačovaly především tím, že kromě 

uvedeného jména měly ještě pod ním zvýrazněný nápis „Promotér“ (Participant č. 1, 3, 4, 5, 

8) a „Poradce“ (Participant č. 2, 6, 7) samozřejmě následovaný názvem a logem firmy. Rozdíl 

v těchto dvou názvech nebyl nijak výrazně zaznamenán v činnosti participantů. Patrně se tak 

mohl lišit pouze dobou či místem vytisknutí.  
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4.6 Vzácnost 

V průběhu dvou prezentací bylo výzkumníkovi několikrát opakováno, že určité modely 

telefonů jsou během stávajících tří dní ve slevě a měl by si je proto za tuto zvýhodněnou 

cenu zakoupit (Participant č. 3, 7). Jasně se přitom projevilo nadceňování kupní příležitosti 

kvůli její časové omezenosti, což souvisí se zvýšenou persuazivní silou takovéto zprávy. „Teď 

přes víkend je telefon za fakt super cenu, zlevněnej o necelý dva tisíce. Což se u takovýho 

zařízení moc často nevidí. Ale platí to vážně jen do konce víkendu, tak si to rozmyslete co 

nejrychleji“ (Participant č. 7). 

 Bylo také zaznamenáno využití vzácnosti související s omezeným množstvím daného 

produktu. U prezentace představující pouze jediný nový model se výzkumník setkal se 

situací, kdy mu bylo vysvětleno, že model není na skladě kvůli tomu, že se jedná o novinku, o 

kterou je enormní zájem. což evokovalo i persuazi pomocí využití sociálního schválení. 

„Právě ho tu máme bohužel už jen posledních pár kusů a kdy dojdou další, nikdo neví. Je 

teprve tejden na trhu a je o něj takovej zájem, že to v továrnách nestíhají vyrábět. Další várka 

přijde, až kdoví kdy, a třeba vůbec ne sem do Česka. Nejsme totiž prioritní trh, takže si 

myslím, že je dobrý ho koupit dokud jsou“ (Participant č. 1). 
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4.7 Reflexe vlastní činnosti  

Většina dotazovaných participantů uvedla, že svou promotérskou práci vykonávají pouze 

brigádně jako přivýdělek ke studiu a z toho plynou veškeré výhody i nevýhody daného 

poměru. „Jo, ještě pořád studuju a tohle dělám jenom, když mám volno. Je to dost flexibilní 

práce, což mi naprosto vyhovuje. Oni mi vždycky pošlou, který dny mě tu potřebujou a já si 

můžu konkrétní dny vybrat. Vždycky se nějak dohodnem“ (Participant č. 1). „Väčšinou sme 

totiž všetci ešte študenti, aj keď z rôznych vysokých škôl, občas niekto aj zo strednej. Ale to 

len výnimočne. Mne sa tá práca veľmi páči, sú za ňu slušné peniaze, čo by som inde asi 

nedostala. Ale zase na druhej strane sme stále pod drobnohľadom a za každú malú chybu 

nám hneď vynadajú, v krajnom prípade dostaneme aj pokutu“ (Participantka č. 5). „Není to 

ke studiu nijak zvlášť náročný, jakmile si jednou zapamatuju všechny ty technický detaily 

produktů, tak už si o tom pak jen v pohodě povídám s lidma. Když teda zrovna nepřijde 

nějakej šťoural, to bych občas nejradši odešel a vykašlal se na to. Ale celkově se dá říct, že mi 

promo sedí“ (Participant č. 2). 

 Pouze jeden z promotérů uvedl, že má práci jako svou hlavní pracovní činnost, a i tak 

je relativně spokojený. „No já to dělám už fakt celkem dlouho, vlastně co jsem nastoupil na 

vejšku, nějakejch možná už pět nebo šest let. Občas to je sice dost náročná práce, stává se, že 

se člověk nezastaví, ale nedá se říct, že by se to nedalo zvládat. Navíc po finanční stránce je to 

hodnocený taky adekvátně. Já jsem před pár měsíci skončil školu a teď dokud si nenajdu něco 

lepšího, tohle se taky dá. Práce je pořád dost“ (Participant č. 4). 

 Na otázku, jak jsou na svou práci promotéři připravováni, bylo povětšinou 

odpovídáno dost neurčitě až vyhýbavě. „Máme spoustu školení, to jo. Ale tam nám řikaj 

hlavně technický podklady k telefonům a maximálně tak zmíněj, že se máme s lidma bavit 

hezky přátelsky a celou dobu rozhodně stát. Kdyby přišla kontrola a viděla mě tu sedět, tak 

mám problém“ (Participant č. 2). „Zkouší nás vždycky na centrále z toho, co si pamatujem o 

telefonech. A svolávaj nás tam akorát, když vyjde nějakej novej model, abychom si ho 

prohlídli, jinak nic moc jinýho se neděje“ (Participantka č. 3). 

 Od této perspektivy se pouze lišila výpověď, kde bylo zmíněno, že přeci jen existuje 

jakýsi soubor „soft skills“, který musí promotéři ovládat a při své práci ho používat. „Zrovna 

nedávno nás nahnali na centrálu na Chodov a museli jsme se celej den učit ty jejich soft skills, 
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respektive prodejní dovednosti. To si pak i zkoušíme různý prodejní scénky a jak reagovat na 

některý odpovědi a tak. Jenže to trvalo celej den a ani nám to nezaplatili“ (Participant č. 1). 

Tato výpověď se jevila velmi bezprostředně a upřímně. Zda se v ostatních případech jednalo 

o záměrné nezmínění tohoto faktu či se opravdu jednalo o různě proškolené jednotlivce, už 

je problematické určit. Nicméně to jasně prokazuje, že se promotéři jisté prodejní a 

persuazivní techniky učí. 
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4.8 Diskuze   

Výzkumem bylo prokázáno, že sledovaní promotéři dobře plní svou funkci z pohledu 

reklamy, tedy že komunikují placené reklamní sdělení směrem ke spotřebitelům vhodným 

způsobem tak, aby podpořili prodej produktu. Rovněž bylo zjištěno, že se tato forma 

reklamní komunikace uskutečňuje přímým způsobem, kdy reklama oslovuje zákazníka a 

přesvědčuje ho, aby si něco koupil. Úkolem promotérů evidentně je, aby přitáhli pozornost 

spotřebitele, poskytli mu informace, přivedli ho ke koupi produktu a zvyšovali jeho 

preferenci k danému produktu či značce, což se shoduje s poznatky uvedenými v teoretické 

části práce (Vysekalová, 2012). Zároveň také sledovaní promotéři ukázkově plnili funkci 

úspěšné reklamní komunikace, kdy jasně stimulovali u spotřebitele všechny etapy správného 

reklamního působení – vyvolávali pozornost, což spotřebitele přiměje k dalšímu zájmu, kdy si 

hledá konkrétní otázky ohledně značky a produktů, po kterých je vzbuzena u spotřebitele 

touha ke koupi těchto produktů (Křížek; Crha, 2002). 

 Všechny sledované prezentace taktéž splňovaly hlavní složky identifikující persuazi – 

od promotérů se jednalo o úmyslný pokus o ovlivnění, kdy přenos zprávy od komunikátora 

k recipientovi měl vyvolat žádoucí změnu, spočívající ve změně duševního stavu recipienta 

projevující se změnou postoje, myšlenek, přesvědčení, názorů či chování, v daných případech 

změnou preference značky a zakoupení produktu.  Nicméně zároveň byl kladen důraz na 

svobodnou vůli recipienta, tedy možnost volby na straně spotřebitele i přes veškeré 

persuazivní působení (Gálik, 2011).  

 Výzkumem také bylo zjištěno, že byla u promotérů mnoha způsoby, ať už oblečením 

či jmenovkami, zvyšována jejich kredibilita, tedy důvěryhodnost zdroje persuazivní zprávy, 

která následně silně ovlivňuje akceptaci persuazivního sdělení. Od promotérů, jakožto 

odborníků, je spotřebitel ochoten akceptovat sdělení spíše než od ostatních lidí a také si jich 

snadněji povšimne (Hovland, 1949, In Giles et al., 2012).  

 Z analýzy všech pozorování taktéž vyplynulo, že bylo působeno jak centrální cestou 

persuaze, která je zaměřena na důkladné zvažování argumentů a přemýšlení nad 

prezentovanými myšlenkami, tak periferní cestou, zaměřenou spíše na mentální zkratky a 

vnímání povrchních vodítek jako je fyzická atraktivita komunikátora, styl prezentace a 

emoce. Z nich větší podíl měla subjektivně z pohledu výzkumníka centrální cesta, což ale 



51 
 

mohlo být zapříčiněno větší motivací ke zpracovávání prezentovaných informací a hlubší 

zainteresovaností v daném tématu ze strany výzkumníka (Petty; Cacioppo, 1986, in Gálik, 

2012). V této souvislosti bylo rovněž působeno jak Hard sell reklamou, tedy persuazivní 

orientací na prezentaci technických parametrů, ceny a vzhledu produktů, tak i Soft sell 

reklamou, zaměřující se hlavně na spotřebitelovy emoce. Nicméně vzhledem k tomu, že 

většina promotérů pravděpodobně ve výzkumníkovi vzhledem k probíhajícímu výzkumu po 

započetí rozhovoru rozpoznala jedince se slabým sebesledováním, byly prezentace zaměřené 

spíše směrem Hard sell přístupu (Snyder; De Bono, 1985, In Giles et al., 2012). 

 Nadále bylo ve výzkumu uvedeno, ve kterých bodech se střetávají Cialdiniho (2012) 

univerzální principy persuaze s promotéry užívanými technikami persuaze. Prokázaná 

korelace byla značná. Byly zaznamenány techniky popisované v rámci téměř všech principů, 

tedy reciprocity, sociálního schválení, oblíbenosti, autority a vzácnosti. Princip závazku a 

důslednosti byl záměrně vynechán, respektive byly jeho části včleněny do ostatních principů, 

jelikož nebyl v uvedeném výzkumu dostatečně průkazný. Nicméně některé výsledky jsou 

z pohledu tohoto principu přinejmenším diskutabilní, například půjčování telefonů 

promotéry do rukou výzkumníka a následné vybízení na konci prezentace ke koupi produktu 

(technika foot-in-the-door), či vtáhnutí do prezentace slovy „mohu Vám poradit“ a následné 

automatické prezentování výrobků (low-balling).  

 Za největší slabinu daného výzkumu lze považovat nízký počet participantů a tedy 

menší výpovědní hodnotu výzkumného vzorku. To lze přičítat skutečnosti, že původní záměr 

výzkumného projektu vznikal v prosinci uplynulého roku a samotný výzkum probíhal na 

přelomu měsíců března a dubna. Značné pochybení nastalo v momentě, kdy výzkumník 

nezohlednil roli a působení ročního období na průběh obchodních a prodejních strategií a 

k nim přidružené reklamy. Až v průběhu samotného výzkumu bylo zjištěno, že reklamní 

působení promotérů před Vánoci, jakožto silným prodejním obdobím, a začátkem jara, je 

zvlášť z pohledu prodejů elektroniky, diametrálně odlišné. Kvůli tomu se v uvedených 

prodejnách s elektronikou pohybovalo úměrně menší množství promotérů, což tedy i snížilo 

kvantitu zkoumatelného vzorku a nebylo možné sehnat pro výzkum větší množství 

participantů. Z daného důvodu nebyl vzorek dále více zúžen např. z hlediska věku, genderu, 

či zkušeností v oboru.  V tomto ohledu vzorek nemusí být reprezentativní. Další úskalí se 

v uvedeném výzkumu projevilo v momentě, kdy bylo ustoupeno od původního 
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metodologického postupu otevřeného kódování a bylo pro lepší orientaci v datech na 

základě teoretické části práce přistoupeno k strukturovanějšímu selektivnímu kódování, jež 

konečně vyústilo ve vytvoření sedmi kategorií pro prezentaci výsledků výzkumu. Toto 

metodologické pochybení lze přičítat nízkým předchozím zkušenostem s daným typem 

výzkumu a vyhodnocováním ze strany výzkumníka.  

 Zároveň mohla být lépe zabezpečena validita a reliabilita výsledků, pokud by došlo 

k datové triangulaci, která doporučuje zkoumat jev v rozdílných časových momentech, u 

různých skupin osob a na různých místech (Hendl, 2008). Triangulace mohla být lépe 

zabezpečena, kdyby byl výzkum prováděn i mezi zákazníky maloobchodních řetězců 

s elektronikou, na které promotéři působí. Od nich by byly zjištěny bezprostřední pocity, 

jejich přístup k prezentacím, sledování záměrů vedoucích k souhlasu s předváděním výrobků 

a jak vše vnímají z vlastní perspektivy. To by pak bylo možné dát lépe do souvislosti 

s působením promotérů a byla by vyhodnocena vzájemná korelace. Efektivněji by tak byl 

dokumentován opravdový vliv působení promotérů na běžné spotřebitele. Zde je i nastíněna 

možnost, jak lze daný výzkum navázat v další kvalifikační práci.  

 Autoři Lincolnová a Guba (1985, In Hendl, 2008) uvádí metodologickou koncepci 

zajištění validity společenskovědního výzkumu skládající, se ze čtyř kritérií. Těmi jsou 

důvěryhodnost, přenositelnost, hodnověrnost a potvrditelnost.  Kritérium důvěryhodnosti 

předpokládá především využití triangulace, dostatečné trvání studie a externí kontrolu jiným 

členem skupiny, což z povahy daného výzkumu nebylo možné naplnit. Kritérium 

přenositelnosti neboli také zobecnitelnosti předpokládá možnost využití daného výzkumu 

pro jiný případ, který se mu podobá. Což by v daném případě pravděpodobně také nebylo 

možné, jelikož byli promotéři úzce vybráni z pohledu produktu, který prezentují, kdy 

promotéři prezentující jiný typ výrobku (např. polévku či přípravek na čištění oken) budou 

pravděpodobně využívat poměrně odlišné persuazivní techniky, pokud vůbec nějaké. 

Kritérium hodnověrnosti a potvrditelnosti výzkumu už dále závisí pouze na úsudku osoby 

auditora provádějícího revizi celého výzkumu. 
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ZÁVĚR 

Uskutečněným výzkumným projektem bylo především potvrzeno, že nevinně vypadající 

reklama, která nás v dnešním světě ze všech stran obklopuje a může se tvářit, že se nás snaží 

pouze pobavit, zaujmout, předvést produkt či dokonce pomoci, nemusí být ve skutečnosti 

vůbec tak nevinná, ale spíše se častěji jedná o dosti jemné, sofistikované a předem dobře 

promyšlené působení na naše elementární rozhodovací mechanismy, emoce a kulturní 

predispozice. Základním stavebním kamenem pro vyvíjení a užívání těchto metod jsou 

potom poznatky z mnoha vědních, v první řadě však psychologických, disciplín. Velká část 

populace si takovéto působení dost možná vůbec neuvědomuje, nicméně jeho přítomnost je 

zpětně skrze rozbor psychologických teorií velmi dobře prokazatelná, což bylo podstatou 

uskutečněného výzkumu. V tom bylo prokázáno, že v průběhu realizování zkoumané 

reklamní činnosti jsou četně užívány různé prvky persuazivní komunikace cíleně ovlivňující 

spotřebitele, což bylo potvrzeno i ze strany samotných promotérů. Cílem práce bylo ukázat, 

že ne všechna tato reklamní činnost musí být pro spotřebitele výhradně přínosná, ale rovněž 

se jedná o cílené ovlivňování a sledování svých vlastních záměrů a potřeb. 

 Velice překvapivým byl poznatek, který lze vysledovat průběžně v celé sekci 

prezentace výsledných dat, vyplývající téměř ze všech výpovědí od promotérů. Jednalo se o 

fenomén často zmiňovaných „kontrol“, kdy promotéři patrně brali mnohem větší ohled na 

technicky správné vykonávání své práce a předem určený průběh této činnosti, než na jeho 

etické důsledky. S ohledem na tyto výpovědi výzkumník nabyl dojmu, že promotéři vůbec 

nechápou svou činnost jako záměrné persuazivní ovlivňování lidí, ale spíše jako pouhý 

závazek k pracovní činnosti, kterou mají předem jasně určenou a mají za úkol ji co nejlépe 

vykonávat, ovšem, co je jejím obsahem, už tolik neřeší. Samotnou zodpovědnost za 

persuazivní působení pak patrně přebírají až osoby postavené v pracovní hierarchii nad 

promotéry, které vytváří i obsah této činnosti. Daný charakter uvedeného vztahu by se dal 

přirovnat i ke statutu poslušnosti vůči cizí autoritě, což promotéry evidentně značně odlišuje 

od v úvodu zmiňovaných „Šmejdů“. 

 Všichni promotéři provádějící sledovanou reklamní činnost se projevili jako 

uvědomělí, inteligentní a empatičtí jednici, kteří projevili snahu o otevřený přístup 

k výzkumu a poskytli cenné informace, za což jim patří náležitá úcta. Svou práci prováděli 
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seriózně a svědomitě, což dopomohlo snazšímu průběhu výzkumu. Hlavně díky nim šlo dané 

persuazivní formy reklamního vlivu takto bezprostředně nahlédnout. 
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