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Autor se ve své práci zabývá aspekty reklamní činnosti a jeho cílem je rozkrýt vliv 
persuazivních technik užívaných při předváděcích prezentacích v obchodech s elektronikou na 
jednání spotřebitele.  

V první části práce autor vymezuje pojem reklama a akcentuje přesvědčování jako základní 
princip jejího fungování. Nastiňuje historii reklamy, kde vytýkám delší pasáže neodkazované na 
zdroje – ač se jedná o historii, je vhodné uvádět, na základě prací kterých autorů jí L. Kimla 
konstruoval. Dále autor v obecné rovině vysvětluje komunikační proces, AIDA, a to, kdo je 
spotřebitel. Je škoda, že v této části nevěnoval větší pozornost reklamě v místě prodeje, roli 
prodejních dovedností apod., což by lépe vyhovovalo zaměření práce. V následující části autor klade 
důraz na popis přesvědčování - persuaze, kterou odlišuje od manipulace. Věnuje se postojům – kde 
postuluje, že postoje jsou naučené, což je relevantní, v literatuře hojně zmiňované tvrzení, ovšem 
nikdy řádně prokázané. V pasážích o postojích je škoda, že se autor nepodíval do primárních zdrojů, 
které jsou dobře dostupné (např. teorie Ajzen, Fishbein) a pracuje s interpretacemi dr. Slaměníka či 
Hayesové. Práci tak zbytečně chybí přidaná hodnota. I u kapitoly věnované persuazi se 
nedozvídáme nové, ale pouze převzaté a již publikované v učebnicích psychologie (např. 
Nakonečného). Ze stejného důvodu naopak chválím kapitolu o univerzálních principech persuaze, 
kde šel autor do primárních zdrojů a ačkoliv je kapitola věnována převážně jednomu teoretikovi a 
jeho pojetí, je „nová“ a takto mohla vypadat celá práce – autor na tomto místě prokázal, že umí 
pracovat s primárními zdroji a ty interpretovat. Jistě by práci prospělo více takových kapitol, čerpání 
ze zahraničních zdrojů a aktivní hledání diskuse oproti výpiskům z učebnic a opakování známých 
tvrzení.  

V empirické části se autor zaměřuje na formy persuaze užívané promotéry v místě prodeje, 
autora zajímalo, jak vnímají promotéři svoji činnost ve vztahu k zákazníkům a zda podstupují ve 
spojitosti se svou prací nějakou psychologickou edukaci. Je tedy škoda, že v teorii práce nebylo 
věnováno více prostoru reklamě v místě prodeje a technikám, které s prodejem souvisí (low ball, 
face in the door, etc. či iracionálnímu rozhodování v souvislosti s nákupem, jak jej půvabně popisuje 
např. D. Ariely a ekonomická psychologie). L. Kimla zvolil relevantně kvalitativní strategii šetření 
(skryté zúčastněné pozorování a polostrukturované rozhovory), formuloval čtyři výzkumné okruhy.  

K výzkumnému šetření mám následující poznámky: 
- princip oblíbenosti podle mého názoru autor dobře nevystihuje – jakými faktory bylo přispěno 
k oblíbenosti promotéra? 
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- jak autor ví, že jmenovka a šmoulovský obleček působí na zákazníky důvěryhodně? Podle mého 
názoru se jedná spíše o signální (identifikační) význam (všimněte si mě) než o důvěryhodnost 
promotéra. 
- spojení odbornosti s promotérstvím je diskutabilní – jak ví autor, že jsou promotéři považováni 
laiky za odborníky? Zákazník si přeci může říci, že je jasné, že produkt vychvaluje a např. informaci 
od promotérů neakceptovat jako odbornou, nýbrž jako čistě obchodní. 
- vtáhnutí do prezentace slovy „mohu Vám poradit“ a následné automatické prezentování výrobků 
nelze považovat za techniku low-ball, ale spíše foot in the door.   

Celkově autor popsal techniky a jevy spojené s persuazí, které rozpoznal v prodejním 
chování promotérů. Je škoda, že nevěnoval větší pozornost rozhovorům s promotéry, nevyptal se 
jich např. na techniky, které používají a které podle prodejců samotných „dobře“ na zákazníky 
„fungují“. Mohl významně obohatit naše znalosti o persuazi či prodejních technikách. Rovněž 
samotnému vnímání vlastní práce promotéry je věnovaná minimální pozornost, což je chyba, 
vzhledem k výzkumné otázce a cíli práce. 

Co naopak chválím je reflexe limitů šetření, která je velmi pěkná. Některé popisy vyplývající 
z limitů by měl autor však uvést nápadně dříve – postupoval-li formou selektivního kódování, či 
uzavřeného kódování, měl uvést kódy, do kterých kategorizoval jevy. Rovněž až v závěru hovoří 
autor o kontrolách a mystery shoppingu – těm mohla být věnována samostatná kapitola stejně tak 
jako dehonestaci vlastní práce, kterou promotéři uvádějí. Součástí práce nejsou přepisy setkání a 
tak hodnotit interpretační rovinu práce je obtížné – není jasné, které výseky si autor vybral a které 
ponechal stranou. Transparentnost výzkumu tak byla zajištěna pouze zčásti a s ní i ruku v ruce 
jdoucí validita zjištění.  

Práce je celkově pěkně napsaná, čtivá a je škoda, že L. Kimla nevyužil plně svého potenciálu 
a často se uchyloval k cestě po dobře prošlapané silnici a tak mě po přečtení práce napadá – co je 
nového? Ačkoliv explicitně neodpověděl na výzkumné otázky, které si stanovil, byla jim převážně 
věnována pozornost.  

Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě před odbornou 
komisí.  

Sama ji hodnotím práci jako slabší velmi dobrou.    
 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

Jaké techniky používali prodejci k úspěšné persuazi?  
Co to je technika low-ball a jak by vypadala např. v souvislosti s prodejem telefonů? 
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