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Anotace (abstrakt) 

Práce se zabývá problematikou měření dopadu dokumentárních filmů na postoje a 

chování diváků. Teoretickým východiskem této práce je tvrzení, že sociální dopad je 

dynamický proces, kdy zaujetí jedince může vést ke změně postojů a chování a díky 

působení jednotlivce na ostatní může docházet ke změně společnosti. Dalším 

předpokladem je, že dopad jedince je ovlivněn emocionálním a racionálním zaujetím. 

Třetím předpokladem je, že dopad na diváka se mění v čase, kdy míra krátkodobého 

dopadu po zhlédnutí filmu je větší než míra dopadu měřená s odstupem času. 

Analytická část práce se pak věnuje aplikaci metody opakovaného dotazování, která 

umožňuje zachytit vývoj dopadu na diváka. V rámci práce je provedena sekundární 

analýza kvantitativních dat výzkumu dopadu filmů na ekologické téma promítaných na 

filmovém festivalu Jeden svět. Dále byla provedena tematická analýza hloubkových 

rozhovorů, které byly provedeny v rámci této práce za účelem zjištění způsobů a 

okolností vzniku dopadu filmů na diváky. 

V závěru práce je prokázáno, že lze pozorovat rozdíly mezi krátkodobým a 

dlouhodobým dopadem na diváky v jednotlivých oblastech postojů a chování. Na 

základě toho se jeví předkládaná metoda opakovaného dotazování jako vhodná pro 

zachycení vývoje dopadu. 

 

 

 

 

 



   

Abstract 

The thesis deals with measuring impact of documentary films on attitudes and behavior 

of the audience. The theoretical basis of this thesis is the assumption that social impact 

is a dynamic process where the engagement of an individual can lead to change of 

attitudes and behavior, and the individual´s influence on others can change the society. 

Another assumption is that the impact on an individual is influenced by emotional and 

rational involvement. The third assumption is that the impact on the viewer changes 

over time when the extent of short-term impact after seeing the movie is bigger than 

extent of the impact measured with delay. The analytical part is devoted to the 

application of the method of repeated questioning, which allows to capture the 

development of the impact on the viewer over time. Within this thesis, a secondary 

analysis of quantitative data gathered in research of impact of films on ecological topic 

screened in film festival One World has been conducted.  

In addition, a thematic analysis of the in-depth interviews was conducted. These 

interviews have been carried out in order to establish the reasons and ways in which 

films impact the viewers. The conclusion of this thesis is that differences can be 

observed between the short and long-term impact on viewers in specific areas of 

attitudes and behavior. Based on this, the presented method of repeated questioning 

appears to be appropriate for capturing the development of the impact. 
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Zdůvodnění výběru tématu práce: 

Možnost změřit míru vlivu komunikačních kampaní či dokumentárních filmů je pro 

organizace, které je zaštiťují, velmi důležitá. Důvodem, proč je třeba měřit dopad médií 

resp. konkrétních komunikačních nástrojů na auditorium je to, že tvůrci mohou zjistit, 

jaké je hodnocení jejich projektu a dále je hodnocení dopadu důležité pro donory, kteří 

projekt podporují. [Clark, Slyke 2010: 2] 

Měření vlivu dokumentárních filmů a jejich předpokladu pro sociální impakt není v 

českém prostředí příliš diskutovaným tématem, avšak v zahraničí lze zaznamenat 

rozmach metod a přístupů.  

Předpokládaný cíl 

Cílem diplomové práce je zjištění dopadu dvou dokumentárních filmů na 

environmentální téma, promítaných na festivalu Jeden svět, na diváky. Přístup, zvolený 

na základě kritické analýzy přístupů měření, je založen na dvou vlnách dotazování 

diváků bezprostředně po zhlédnutí filmu a s měsíčním odstupem. Při analýze dat bude 

zjišťováno, jaký mají filmy předpoklad pro změnu postojů a chování a jak se změny 

reálně projeví s měsíčním časovým odstupem. 

Základní charakteristika tématu 

Jak uvádí Barett a Leddy, dokumentární filmy mohou fungovat jako prostředek 

ke změně názorů lidí a změně zakořeněného chování. Dodávají, že stejně jako reklama 

dokáže prodávat produkt, dokumenty mohou prodávat sociální akci nebo názorové 

přesvědčení. [Barret, Leddy 2008: 2] V teoretické části této práce se zaměřím na 

výzkumné metody, kterými lze měřit dopad dokumentárních filmů na publikum. 



   

Chattoo a Das uvádí, že dopad dokumentů lze zkoumat pomocí metody kvantitativního 

šetření publika, obsahové analýzy, experimentu, hloubkových rozhovorů a focus group 

nebo etnografické metody. Mezi výzkumné problémy, které zkoumají, patří zjištění 

změn ve znalostech, postojích či chování před a po zhlédnutí filmu, identifikace 

působivých částí dokumentu nebo porovnání postojů diváků, kteří zhlédli dokument, 

s těmi, kteří ho neviděli.  Autoři v rámci konceptu impaktu dokumentárních filmů 

rozlišují čtyři kategorie. První kategorií je dopad na diváky, na který se zaměřím ve své 

práci. Zde jsou zkoumány postoje a chování diváků nebo se provádí srovnání názorů a 

chování diváků s těmi, kteří film neviděli. Další kategorií je digitální a mediální pokrytí, 

kde je zjišťován počet diváků, kteří dokument zhlédli, a digitální metriky z webových 

stránek či sociálních sítí. Třetí kategorií je obsahový a kulturní dopad, který se týká 

debat v online sféře a konverzací ohledně sociálního problému, na který se daný film 

zaměřuje. Čtvrtou kategorií je institucionální impakt, který zahrnuje odpověď klíčových 

organizací i jedinců na kampaň dokumentu. [Chattoo, Das 2014: 11-16] 

V této práci budu využívat metodu dotazníkového šetření diváků, kteří zhlédli 

zkoumané filmy. Měření dopadu bude založeno na principu The participant index (TPI), 

což je výzkumný nástroj vyvinutý k měření dopadu dokumentárních i televizních filmů 

a krátkých online videí na diváky. Tato metodologie byla vyvinuta v roce 2013 

americkou mediální společností Participant Media. Výsledkem aplikace TPI je zjištění, 

co se divák během zhlédnutí dokumentu naučil, jak se po zhlédnutí cítil a co po 

zhlédnutí dělal. [The participant index 2014] 

Práce se bude zaměřovat na hodnocení dopadu dvou dokumentárních filmů promítaných 

na filmovém festivalu Jeden svět, který zaštiťuje nezisková organizace Člověk v tísni. 

Oba filmy se zaměřují na environmentální téma výroby a konzumace potravin, avšak 

jsou na sobě nezávislé, stejně jako diváci. Zhlédnutí obou filmů stejným divákem je 

tedy možné, avšak zcela náhodné. Filmy byly vybrány pro podobné zaměření, které 

umožňuje srovnatelnost dopadu na diváky u obou filmů z důvodu použití shodného 

výzkumného nástroje. Rovněž byly zvoleny dva filmy pro získání dostatečného počtu 

dotazovaných diváků pro realizaci druhé vlny dotazování, u které byla předpokládána 

nižší návratnost. 

Zjišťovanými koncepty bude emoční dopad na diváka, racionální dopad, 

zaujetí, chování v oblasti nákupu a konzumace potravin, obavy spojené s danou 



   

problematikou, zjišťování informací, sdílení informací a aktivní jednání. Jako metody 

sběru dat budou využity osobně rozdávané samovyplňovací papírové dotazníky při 

dotazování bezprostředně po zhlédnutí filmu a online samovyplňovací dotazníky 

(CAWI) při dotazování s měsíčním odstupem. 

Cílem práce bude zodpovědět následující výzkumné otázky: 

 Jak zkoumané filmy ovlivnily postoje ohledně problému výroby a konzumace potravin 

bezprostředně po zhlédnutí filmu? 

 Jak zkoumané filmy ovlivnily postoje ohledně problému výroby a konzumace potravin 

po uplynutí jednoho měsíce od zhlédnutí filmu? 

 Jak zkoumané filmy ovlivnily deklarované chování v oblasti výroby a konzumace 

potravin bezprostředně po zhlédnutí filmu? 

 Jak zkoumané filmy ovlivnily deklarované chování v oblasti výroby a konzumace 

potravin po uplynutí jednoho měsíce od zhlédnutí filmu? 

 Do jaké míry zkoumané filmy způsobily aktivní jednání v oblasti zjišťování a sdílení 

informací a podpory řešení problému výroby a konzumace potravin. 

Předpokládaný způsob řešení 

Výzkum dopadu dokumentů na diváky je založen na dvou vlnách dotazování. Protože je 

nutné do výzkumu zahrnout pouze ty respondenty, kteří filmy doopravdy viděli, obě 

vlny zjišťují odpovědi po zhlédnutí filmu. V první vlně byla za metodu sběru dat 

zvolena metoda osobně rozdávaných samovyplňovacích papírových dotazníků. 

Dotazování probíhalo v pražských kinech během projekcí v rámci festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. Dotazníky byly rozdány před vstupem na projekci 

dokumentu a vyplněny bezprostředně po zhlédnutí. Zjišťovány byly postoje a chování 

před zhlédnutím filmu a zamýšlené změny v postojích a chování po zhlédnutí. O účast 

ve výzkumu byli požádáni všichni diváci všech projekcí obou zkoumaných dokumentů 

v rámci festivalu Jeden svět. Také byli požádáni o poskytnutí emailové adresy pro 

možnost účasti ve druhé vlně dotazování. Soubor respondentů není reprezentativní pro 

populaci České republiky. Festivalové publikum se liší od populace ČR 

v demografickém rozložení – návštěvníci mají nižší průměrný věk, stupeň vzdělání a 

festival je výrazně častěji navštěvován ženami. Předpokladem je, že publikum také 

zahrnuje lidi, kteří se zajímají o téma problému výroby a konzumace potravin. 

Při druhé vlně dotazování byla použita metoda sběru dat online dotazování CAWI. 

Respondenti byly do 30 dnů od zhlédnutí filmu emailem požádáni o pokračování ve 



   

výzkumu vyplněním online dotazníku. Po týdnu byla zaslána připomínka vyplnění 

respondentům, kteří online dotazník nevyplnili. V druhé vlně byly zjišťovány postoje 

ohledně problému výroby a konzumace potravin během doby po zhlédnutí filmu a 

chování především v oblastech nákupu a konzumace potravin. 

Analýza dat se zaměřuje na srovnání tří rovin výpovědí respondentů ohledně postojů a 

chování v oblasti nákupu a konzumace potravin, tedy před zhlédnutím, bezprostředně 

po zhlédnutí a s měsíčním odstupem. Je analyzován jednak krátkodobý impulz ke 

změně postojů a chování a jednak provedené změny v postojích a chování během 

měsíce po zhlédnutí. 

Předpokládaná struktura práce 

 Abstract 

 Úvod 

 Teoretická část 

o Kritická analýza existujících metod pro měření dopadu dokumentárních 

filmů na diváky 

 Praktická část 

o Metodika výzkumu – formulace výzkumných otázek, operacionalizace, 

tvorba výzkumného nástroje, popis metod sběru dat a metod zpracování 

dat 

o Použitá data a proměnné 

o Analýza dat a výsledky 

 Závěry – hodnocení vlivu konkrétních filmů na postoje a chování diváků 

 Diskuze 
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Úvod 

V poslední době spolu s rostoucím zájmem o dokumentární filmy roste i 

požadavek zhodnocení efektivity dokumentů. [Karlin, Johnson 2011] Cílem tvůrců 

dokumentárních filmů obvykle bývá informování diváka o určitém tématu, ale zároveň 

je jejich snahou i vyvolat změnu postoje nebo chování. Tato vyvolaná změna, 

označovaná jako sociální dopad může probíhat pouze na úrovni jednotlivce, ale 

následně může přerůst v kolektivní změnu ve společnosti. K rozsáhlé změně ve 

společnosti může docházet, pokud ovlivnění jedinci sdílí své postoje s ostatními a 

působí na postoje a chování ostatních lidí ve společnosti. Aby k této kolektivní změně 

mohlo dojít, je předpokladem změna jedince, a právě tou se zabývá tato práce. Zaměřuje 

se na měření vlivu dokumentárních filmů na své diváky a mechanismy, jak k ovlivnění 

dochází. 

Měření dopadu na diváky je zkoumáno prostřednictvím výzkumu dvou konkrétních 

dokumentárních filmů promítaných na filmovém festivalu Jeden svět, který prováděla 

výzkumná agentura Millward Brown. V rámci tohoto výzkumu bylo prováděno 

kvantitativní dotazníkové šetření na respondentech, kteří zhlédli jeden ze dvou 

měřených filmů. Cílem daného výzkumu bylo zjištění, jaké mělo zhlédnutí filmů dopad 

na změnu postojů a chování diváků. 

Oba zkoumané filmy jsou dokumenty, které pojednávají o problematice výroby a 

konzumace potravin. Prvním zkoumaným filmem je dokument s německou produkcí 

z roku 2015 s názvem 10 billion - what's on your plate? (10 miliard – co máte na talíři?). 

Tento film se zaměřuje na problém zásobování lidstva potravinami, který je spojený s 

rostoucím počtem obyvatel na Zemi. V dokumentu je srovnávána průmyslová 

velkovýroba potravin s tradičním hospodářstvím. Tvůrci filmu pak poukazují na fakt, že 

jako nejvhodnější způsob s ohledem na udržitelnost se jeví zemědělství založené na 

lokální malovýrobě. 

Druhý dokument, u kterého je zkoumán dopad, má název Cowspiracy a jedná se o 

americký film z roku 2014, který se zabývá otázkou energetické a ekologické náročnosti 

živočišné výroby, konkrétně pak chovu skotu. Jeho snahou je tedy upozornit na potřebu 

redukce konzumace masa z důvodu ochrany planety Země. 
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Přestože jsou oba dokumentární filmy natočeny v rozdílných prostředích a zabývají se 

odlišnými dílčími problémy, jejich společným sdělením je, aby byli lidé více uvědomělí 

v tom, jaké potraviny, jakého původu a jak často nakupují a konzumují. Konkrétními 

oblastmi, kde byla sledována změna, bylo nakupování potravin, konzumace živočišných 

potravin a postoje spojené s problematikou výroby a konzumace potravin. Zkoumány 

byly také oblasti vztahující se k vytváření vlivu diváka na ostatní, tedy oblast zjišťování 

informací, sdílení informací a aktivního jednání spojeného s problematikou. 

V rámci tohoto výzkumu byly použita metoda opakovaného dotazování, kdy byli 

respondenti dotazování ihned po zhlédnutí filmu a následně jeden měsíc po zhlédnutí. 

Na základě toho byla získána data o bezprostředním krátkodobém dopadu filmu na 

diváka a také o reálně změně dlouhodobějšího charakteru. Záměrem této práce bylo 

porovnat výsledky získaných z obou vln dotazování a vyvodit z nich závěry o vhodnosti 

použití tohoto designu při měření dopadu dokumentárních filmů na diváky. 

Na kvantitativní výzkum dopadu navázal kvalitativní výzkum, který autorka provedla za 

účelem získání doplňujících informací k poznatkům z kvantitativních dat. 

Výzkumný cíl 

Tato práce vychází z předpokladu, že sociální dopad je dynamický proces, kdy změna 

jednotlivce může vyvolat změnu u dalších jedinců.  [Nowak et al.  1990: 365] Zároveň 

však ani samotný dopad u jednotlivce nemusí mít charakter stálosti a může se 

proměňovat v čase.  

Cílem této práce bylo zhodnotit metodiku pro měření dopadu dokumentárních filmů na 

diváky založenou na dotazování po zhlédnutí a s odstupem času. Záměrem autorky bylo 

porovnat míru změřeného dopadu v odlišných časových úsecích. Předpokladem bylo, že 

se míra dopadu bude mezi těmito dvěma časovými úseky lišit, a to tak, že krátkodobý 

dopad ihned po zhlédnutí bude větší než dlouhodobý dopad po měsíci. Na základě 

teoretických východisek bylo pracováno s předpokladem, že míra a dlouhodobost 

dopadu je ovlivněna emocionálním a racionálním zaujetím jedince. Dílčím cílem práce 

bylo tedy také zjistit, jaký má vliv emocionální a racionální zaujetí na míru a 

dlouhodobost projevených změn. 
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V rámci výzkumného cíle se autorka snažila zodpovědět tyto výzkumné otázky:  

 Do jaké míry se liší krátkodobý a dlouhodobý dopad po zhlédnutí dokumentárního 

filmu? 

 Jaké faktory ovlivňují odlišnost mezi mírou krátkodobého a dlouhodobého dopadu? 

Struktura práce 

Tato práce je strukturována do tří částí – teoretické, metodologické a analytické. 

Teoretická část práce se zaměřuje na mechanismy vytváření postoje k určitému sdělení. 

Je zde pracováno s předpokladem, že postoj diváka je vytvářen na základě 

emocionálního a racionálního zaujetí. A stejně tak podněty, kterými dokumentární film 

působí, mohou mít jak emocionální, tak i racionální charakter. Dále se autorka zabývá 

problémem dlouhodobosti dopadu a nadhodnocování předpokladu chování oproti 

reálnému chování. 

Metodologická část práce se zabývá dimenzemi sociálního dopadu a příslušných metod 

jejich měření. Předkládá také konkrétní metodologické nástroje a příklady použití 

v praxi. V další části je popsána metodika, která byla použita při měření dopadu 

zmíněných dvou dokumentárních filmů na diváky za účelem porovnání krátkodobého a 

dlouhodobého dopadu. 

Analytická část práce se nejprve věnuje analýze kvantitativních dat, kdy jsou zkoumány 

rozdíly mezi výsledky dotazování ihned po zhlédnutí s výsledky dotazování jeden měsíc 

po zhlédnutí. Dále se autorka zabývá vlivem typu zaujetí diváka (emocionální či 

racionální) na jeho změny postojů a chování. Na kvantitativní výzkum navazuje 

tematická analýza kvalitativních rozhovorů s diváky, která se zaměřuje především na 

bariéry změn chování. 
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1. Teoretická východiska 

V této práci se autorka zabývá měřením dokumentárních filmů dopadu na 

diváky, kdy za požadovaný dopad obou měřených dokumentů je považována změna 

chování v oblasti nakupování a konzumace potravin, potažmo šíření změny chování 

působením na ostatní lidi ve společnosti prostřednictvím sdílení informací a aktivního 

jednání.  

Součástí měření však bylo i změření konceptu hodnocení obou filmů v podobě 

racionálního a emočního zaujetí. Tyto dimenze dle teoretických východisek mohou 

pomoci určit, jaké budou předpoklady pro reálnou změnu chování a případně i její 

trvání. Dalším předpokladem je, že prvotní dopad a předpoklad změny postojů a 

chování je u diváků vyšší, než jak se projeví s měsíčním odstupem.  

1.1 Teorie sociálního dopadu 

Prvním teoretickým východiskem této práce je, že dopad dokumentárního filmu 

na diváka vychází ze zaujetí diváka, které má vliv na to, zda se u něj projeví změny 

v postojích a chování a případně vyvolává změny postojů a chování u druhých. V rámci 

tohoto předpokladu autorka vychází z teorie sociálního dopadu (social impact theory), 

jejímž autorem je Bibb Latané. Ten definuje sociální dopad jako vliv na pocity, 

myšlenky nebo chování, který vzniká působením druhých. [Latané 1981 in Nowak et al 

1990: 363] 

Jeho teorie sociálního dopadu se zabývá rozsahem dopadu, který má jednotlivec 

nebo skupina lidí na jedince. Dle jeho modelu je rozsah dopadu definován třemi faktory. 

Prvním faktorem je síla zdrojů, která se může projevovat jako atraktivita nebo autorita 

ovlivňujících či jejich schopnost přesvědčit ovlivňované. Druhým faktorem je blízkost 

zdroje, která zahrnuje blízkost jak v čase, tak i prostoru. Třetím faktorem ovlivňující 

rozsah sociálního dopadu, je množství zdrojů pro dopad, tedy počet působících jedinců, 

kteří prosazují změnu. [Latané 1981 in Nowak et al 1990: 363-365] 

Na Lataného teorii sociálního dopadu navázali Nowak et al, kteří na sociální 

dopad nahlíželi jako na pokračující řetězový proces, kdy jedinec může být vnímán jako 

objekt sociálního dopadu, kdy na něj působí druzí, a zároveň i jako zdroj dopadu, kdy 

sám působí na druhé. Jedinec tedy může změnit své postoje nebo chování, což má za 

následek, že sám začne působit na ostatní, u kterých může rovněž způsobit změnu 

postojů nebo chování. Jedná se tedy o teorii dynamického sociálního dopadu. [Nowak et 
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al.  1990: 365] Tento přístup využívá i autorka této práce, kde je rovněž na sociální 

dopad dokumentárních filmů nahlíženo jako na změnu jednotlivců, kteří dále ovlivňují 

další jedince ve společnosti a rozšiřují tak celkový dopad. V rámci měření dopadu je 

mezi diváky zjišťováno nejen do jaké míry film vyvolal změnu postojů a chování, ale 

také to, jak divák sdílí informace získané ve filmu a jak působí na ostatní jedince ve 

společnosti. 

Na základě předpokladu, že sociální dopad je dynamický jev, Nowak et al 

definovali čtyři parametry ovlivňující míru, do jaké dochází k ovlivnění jedince a jeho 

ovlivňování druhých. 

Prvním parametrem je postoj a názor na daný problém každého jedince ve 

skupině. Tento atribut má moc rozdělit jedince na skupiny lidí, kteří sdílí stejný postoj 

na daný problém. Druhým faktorem je schopnost přesvědčit ostatní. Tuto schopnost 

vnímají jako míru, do jaké jedinec dokáže přesvědčit druhé, aby přijali stejný názor, 

jako má on, i když původně měli názor opačný. Tento faktor tedy zahrnuje, jaké má 

jedinec předpoklady ostatní přesvědčit – tedy jak je důvěryhodný nebo jak je zapojen do 

daného problému. Třetím faktorem je schopnost podpořit ostatní, kteří zastávají stejný 

názor jako jedinec. V takové situaci je jedinec podporuje, aby zastávali daný názor, a 

snaží se zabránit tomu, aby tento postoj změnili. Posledním faktorem je blízkost, která 

vychází z předpokladu, že lidé jsou v rámci daného problému uspořádáni do určité 

struktury a vyskytují se zde ve vztahu k ostatním jedincům. Tato blízkost je chápána 

jako pravděpodobnost, že budou dva či více jedinců komunikovat o daném problému.  

[Nowak et al 1990: 366] 
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1.2 Emocionální a racionální zaujetí 

Druhým teoretickým východiskem této práce je, že jednání jedince může být 

ovlivněno jednak emocemi a jednak racionální úvahou. Předpokladem v případě 

dokumentárních filmů, které mají za cíl změnit postoje a chování diváka v konkrétní 

oblasti (v tomto případě oblasti nákupu a konzumace potravin) je, že filmy mají moc 

diváka zaujmout jak emocionálně, tak i racionálně. V následující části práce jsou 

představeny přístupy, které se zabývají zpracováním určitého sdělení v rovině 

racionality a emocionality. 

1.2.1 Model pravděpodobné elaborace: Petty a Cacioppo 

Petty a Cacioppo vytvořili model pravděpodobné elaborace, kde definují dva 

typy cest, kterými může být formován postoj a přesvědčení jedince. Prvním typem cesty 

k přesvědčení je tzv. centrální cesta. Ta je používána, pokud je motivace a schopnost 

jedince zkoumat předkládané argumenty vysoká. V takovém případě vzniká přesvědčení 

jedince na základě pečlivého a uváženého posouzení prezentovaných informací a je zde 

tedy důležitý proces přemýšlení. Druhým typem cesty je tzv. periferní cesta. Tak je 

nazván mechanismus, který nastává v případě, že motivace a schopnost hodnotit 

prezentované argumenty jsou pouze malé. Postoje a konečné přesvědčení se tedy 

vytváří na základě pozitivních či negativních okrajových vjemů, které vyvolaly změnu 

postoje, aniž by byla posouzena skutečná hodnota a pravdivost prezentovaných 

informací. [Petty, Cacioppo 1986: 125, 131-132] Aplikujeme-li model pravděpodobné 

elaborace na proces, při kterém si jedinec vytváří postoj a formuje se jeho přesvědčení 

na otázku ohledně nákupu a konzumace potravin, za centrální cestu lze označit proces, 

kdy bude jedinec přemýšlet o nutnosti změny svých stravovacích návyků, o svých 

možnostech změny stravovacích návyků a bude kriticky hodnotit informace řečené ve 

filmu. Naopak periferní cestou se vydá, pokud dané téma pokládá za jemu vzdálené, 

pokud svůj postoj vytváří například na základě postav a mluvčích v dokumentu a emocí, 

které u něj vyvolaly vyobrazené situace (např. záběry krajin, výpovědi zemědělců, 

uměle pěstované rostliny atd.)  

1.2.2 Heuristicko systematický model 

Na podobném principu jako Pettyho a Cacioppův model je založen i heuristicko-

systematický model zpracování informací psycholožky Shelly Chaiken. V rámci něj 

rozlišuje systematický koncept, kdy jedinec, který přijímá určité informace, které ho 
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mají přesvědčit o daných informacích, přemýšlí. V takovém případě aktivně vyvíjí úsilí 

a snaží se zhodnotit přesvědčující argumenty a hlouběji přemýšlet o diskutovaném 

problému. [Chaiken 1980, Chaiken 1987] 

Alternativou k systematickému konceptu je heuristický model přesvědčení.  Ten 

je založen na tom, že u jedince dochází pouze k minimálnímu zpracování informací a 

jeho kognitivní proces při hodnocení validity sdělení je velmi omezen.  

[Chaiken 1987: 3] Jedinec si tak utváří názor nikoli na základě informací a argumentů 

týkajících se sdělení, ale spíše na základě volně přístupných vjemů jako je například 

identita zdroje sdělení. [Chaiken 1980: 752] 

Chaiken dodává, že souhlas s daným sdělením může být v rámci heuristického 

přístupu vytvořen pomocí povrchních hodnocení charakteristik týkajících se sdělení – 

může se jednat o délku či počet předložených argumentů, odbornost nebo fyzickou 

atraktivitu přesvědčovatele, ale i reakce celého publika na sdělení. [Chaiken 1987: 3] 

V rámci měřených dokumentárních filmů by systematický přístup odkazoval opět 

k situaci, kdy divák přemýšlí o argumentech, které v nich zazní a na jejich základě si 

vytváří svůj postoj k problému konzumace potravin a případně svůj záměr změnit své 

chování v této oblasti. Naopak heuristický přístup lze spatřovat v situaci, kdy divák 

vnímá spíše povrchní informace z filmu jako je například hlas vypravěče, sympatie 

s účinkujícími, tón sdělení nebo třeba grafické vyjádření spotřeby zdrojů ve filmu 

Cowspiracy. 

Při srovnání využitelnosti obou přístupů Chaiken poukazuje na fakt, že výhodou 

heuristického modelu je jeho ekonomičnost, tedy že vyžaduje značně méně 

kognitivního úsilí. Dle ní je vytváření názoru na základě charakteristik, které se netýkají 

obsahu, méně náročné v porovnání s analytickým zhodnocením argumentů týkajících se 

sdělení v rámci systematického přístupu. Nevýhodou heuristického modelu však je, že 

vytvořený závěr, který si jedinec vytvoří na základě povrchnějších vjemů, je méně 

spolehlivý než ten, který si vytvoří na základě přemýšlení nad argumenty sdělení.  Může 

se tak stát, že si jedinec vytvoří jiný názor, než kdyby investoval čas a úsilí do 

systematického přístupu. Na základě tohoto předpokladu Chaiken uvádí, že jedinec 

využije systematický přístup v případě, že snaha o vytvoření spolehlivého závěru 

převáží ekonomický zájem a naopak heuristický přístup jedinec uplatní v situaci, kdy u 

něj převažuje ekonomický zájem a snaží se tak usnadnit si vytvoření názoru.  

[Chaiken 1980: 753-754] Lze předpokládat, že systematický přístup tedy převáží u lidí, 

kteří mají motivaci o filmu přemýšlet a utvořit si spolehlivý postoj ohledně argumentů, 
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kterými se snaží film přesvědčit, aby byli lidé uvědomělí v oblasti konzumace potravin. 

Zároveň v případě dokumentárních filmů, které jsou navštěvovány na festivalu 

dokumentárních filmů, lze předpokládat, že míra motivace přemýšlet nad filmy je u 

diváků obecně na vysoké úrovni. Samotnou účastí na promítání filmu a výběrem filmu 

divák prokazuje určitou míru motivace hodnotit film a je třeba brát v potaz, že tato 

situace není shodná jako u předkládání určitého konkrétního sdělení náhodným lidem. 

Na druhou stranu není vyloučeno, že může dokumentární film ovlivnit diváka i na 

emocionální úrovni. 

Oba zmíněné modely, tedy Heuristicko-systematický model a model 

pravděpodobné elaborace Petty a Cacioppa se velmi podobají - systematický přístup 

odpovídá centrálnímu přístupu z modelu pravděpodobné elaborace a heuristický přístup 

funguje na podobném principu jako periferní přístup. Chaiken však poukazuje na rozdíl 

mezi modely – zatímco model pravděpodobné elaborace předkládá dva vzájemně se 

vylučující přístupy, systematický a heuristický proces fungují paralelně jako dva 

způsoby zpracování informace. [Chaiken 1987: 7] 

To potvrzuje i Larson, dle kterého je mezi centrálním a periferním přístupem 

nepřímá souvislost, kdy v případě vzrůstu využití centrální cesty, využití periferní cesty 

klesá a naopak. Oproti tomu v rámci systematicko-heuristického modelu je možné 

utvářet si názor na základě systematického zpracování argumentu a zároveň 

heuristického procesu při ohodnocení fyzické atraktivity mluvčího. [Larson 2009: 95] 

Při operacionalizaci konceptů emočního a racionálního zaujetí je s oběma koncepty 

zacházeno jako s paralelními jevy, kdy dokumentární film může v divákovi vyvolat jak 

racionální, tak i emocionální zaujetí, kdy oba koncepty jsou na sobě nezávislé. Jinými 

slovy divák může vykazovat vysokou míru obou druhů zaujetí, nízkou míru zaujetí u 

obou druhů anebo vysokou míru jednoho a nízkou u druhého typu zaujetí. 

Gordon, který se zabývá racionálními a emocionálními odpověďmi na reklamní 

sdělení také říká, že emoce a racionalitu nelze vnímat odděleně, nýbrž jsou to propojené 

koncepty, kdy emocionalitu vnímá jako základní sílu. [Gordon 2006: 9] To potvrzuje i 

Grigaliunaite a Pileliene, kteří uvádí, že reakce na reklamu je propojením jak 

emocionality, tak i racionality. Proces dle nich bývá uspořádán tak, že na základě 

prvotního emočního vjemu jsou formovány racionální odpovědi. [Grigaliunaite, 

Pileliene 2016: 393] V případě dokumentárního filmu by tedy vyvolané emoce o situaci 

výroby a konzumace masa měli vliv na vytvoření racionálního posouzení, zda jedinec 

přijme názor, že je zapotřebí, aby změnil své stravovací návyky. 
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1.2.3 Emocionální a racionální výzvy 

Výše představené mechanismy se zabývají způsobem zpracování sdělení 

jedincem. Jsou zaměřeny na to, zda jedinec volí cestu racionálního zpracování a 

přemýšlení nad obsahem nebo emocionální cestu, kdy tolik nepřemýšlí nad argumenty 

sdělení a je více zasažen emocemi nebo sdělení zpracovává kombinací obou procesů. 

Následující část práce je věnována charakteru podnětů a výzev, které daná komunikace 

využívá.  

Koncepty racionálních a emocionálních výzev se zabývá odvětví reklamy. A 

přesto, že se jedná o odlišný žánr, než kterým se zabývá tato práce – tedy 

dokumentárním filmem, lze najít některé znaky, které jsou společné jak pro reklamní 

sdělení, tak pro dokumenty. Společným znakem, který je relevantní pro tuto práci, je 

samotný záměr obou typů komunikačního sdělení.  

Rosenthal uvádí, že záměrem tvůrců dokumentů je jednak, aby se o daném 

tématu lidí dozvěděli a věnovali mu pozornost a jednak aby došlo k jejich ovlivnění, 

tedy aby dokument vyvolal emocionální či politické změny ve společnosti. [Rosenthal 

1988: 15] Karlin a Johnson uvádí, že „dokumentární filmy byly v průběhu své historie 

používány jako nástroj k propagování sociální změny.“ [Karlin, Johnson 2011] To, že 

existuje řada dokumentárních filmů, které dokázaly vyvolat řetězec událostí, které vedly 

ke změně společnosti, potvrzuje i Patricia Finneran. [Finneran 2014:11] 

Na podobném principu fungují i reklamní sdělení. Kloudová et al uvádí, že 

hlavním cílem reklamy je přesvědčit spotřebitele k nákupu určitého produktu nebo 

značky, ať již na základě racionálního nebo emocionálního důvodu. Proto, aby změnil 

spotřebitel své chování, je potřeba jej přesvědčit. [Kloudová et al 2010: 184] Moriarty et 

al uvádí, že jedním z hlavních cílů reklamy by měla být reakce diváka, která se 

projevuje jako určité jednání, především pak koupě produktu nebo například návštěva 

obchodu či webových stránek. [Moriarty et al 2014: 143] 

Lze tedy říct, že reklamní komunikace a dokumentární film mají společný záměr 

působit na diváka s cílem změnit jeho postoj a chování. A proto i přesto, že se dále 

uvedené poznatky vztahují k oblasti reklamy, lze je vztáhnout i na problematiku 

dokumentárních filmů a při konceptualizaci emocionálního a racionálního zaujetí jsou 

využívány i teoretické poznatky z oblasti reklamy. 

V oblasti reklamy se využívají jak racionální výzvy nebo podněty, tak i podněty, 

které mají za cíl vyvolat emoce. Oba typy podnětů však lze hledat i u měřených 
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dokumentárních filmů na environmentální téma. Ty obsahují jak racionální podněty 

jako je například informování o stavu přírodních zdrojů na Zemi, údaje o znečištění a 

přelidnění planety, tak i emocionální prvky jako je například dramatičnost vyprávění, 

vyvolávání strachu nebo naléhavost sdělení a vybízení k omezení konzumace 

živočišných výrobků. 

Kotler a Armstrong definují tři typy výzev, které se využívají v reklamních 

sděleních. Prvním typem je emocionální výzva, kterou popisují jako „pokus vyvolat 

buď negativní, nebo pozitivní emoce, které mohou motivovat k nákupu. Tyto 

emocionální podněty mohou být v rozmezí od lásky, radosti a humoru ke strachu a 

vině.“ [Kotler, Armstrong 2011: 417] 

Oproti tomu „racionální výzva se vztahuje ke vlastnímu zájmu diváka a ukazuje, 

že daný produkt přinese požadované výhody. Příkladem takových sdělení je kvalita 

produktu, úspornost, užitečnost nebo výkonnost.“ [tamtéž] Dle Grigaliunaite a Pileliene 

se „racionální výzvy zaměřují na praktické, funkční nebo užitkové potřeby 

konzumenta… a tyto sdělení kladou důraz na fakta, vědomost a logiku.“ [Grigaliunaite, 

Pileliene 2016: 393] 

Třetím typem výzvy jsou „morální výzvy, které jsou mířeny na vnímání publika 

toho, co je správné a vhodné. Jejich snahou je přimět lidi, aby podporovali sociální jevy 

jako je čisté životní prostředí nebo podpora znevýhodněných lidí.“ [Kotler, Armstrong 

2011: 417] 

Právě tento třetí typ výzvy je ten, který je použit v dokumentárních filmech, 

kterými se zabývá tato práce. Jedná se o výzvu, aby lidé byli více uvědomělí v oblasti 

nakupování a konzumování živočišných výrobků a zajímali se o původ potravin, které 

konzumují. 

Přesto je v této práci při měření dopadu dokumentárních filmů pracováno 

s koncepty emocionálního a racionálního zaujetí, protože předpokladem je, že i výzvy, 

které jsou morálního charakteru, mohou jedince zasáhnout jak na racionální rovině 

(téma je pro něj důležité, informace jsou srozumitelné, tvrzení jsou důvěryhodná), tak i 

na emocionální rovině (divákovi se film vizuálně líbí, cítí se filmem emocionálně 

zasažen). 

Heath et al definuje dva konstrukty v rámci obsahu komunikace v reklamě. 

Prvním konstruktem je „kognitivní síla, která měří sílu sdělení a racionální informace 

v reklamě za použití tvrzení založených na informační hodnotě, odlišnosti a věcném 

obsahu.“ Druhým konstruktem je „emocionální síla, která měří sílu emocionálního 
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obsahu v reklamě za použití tvrzení založených na emocích, náladě a tónu.“ [Heath et al 

2006: 414] 

Podobně podněty vymezují i Albers-Millerová a Staffordová, které říkají, že 

používání racionálních výzev v reklamě vychází z předpokladu, že konzument bude 

činit logická a racionální rozhodnutí. Jejich cílem je, aby si jedinec vytvořil svůj názor 

ohledně produktu nebo služby na základě přesvědčivosti argumentů a důvodů, proč 

produkt koupit.  Naopak emocionální výzvy jsou dle nich založeny pouze na pocitech o 

účinnosti produktu/služby. [Albers-Millerová, Staffordová 1999: 44] 

Co se týká účinnosti racionálních a emocionálních podnětů, předchozí studie se 

různí ve výsledcích zkoumání, který typ výzvy má větší účinnost v tom přesvědčit 

diváka ke koupi produktu či služby. Dle některých studií se projevily racionální reklamy 

založené na informování jako účinnější než ty založené na emočních výzvách. 

Racionální a informační reklamy totiž mohou na diváky působit více důvěryhodně a 

mohou snižovat pocit nejistoty při rozhodování o koupi produktu nebo služby. Jiné 

studie naopak prokázaly pozitivnější reakce u reklam založených na emocionálních 

výzvách. [Albers-Miller, Stafford 1999: 44] Heath et al došli ve své studii k závěru, že 

emocionální obsah reklamy souvisí s oblibou značky a racionální sdělení nikoli. [Heath 

et al 2006: 416] Sudbury-Rileyová a Edgarová zkoumaly preferenci emocionálních a 

racionálních výzev dle věku a zjistily, že mladší lidé ve věku do 50 let nemají jasné 

preference racionálních či emocionálních výzev v reklamě, oproti tomu lidé ve věku nad 

50 let prokázali jasnou preferenci racionálních reklam s faktickým sdělením. [Sudbury-

Riley, Edgar 2016: 445] 

Zhang et al se také zabývali emocionálními a racionálními podněty. V rámci 

svého výzkumu pracovali s rozdělením služeb na dva typy - jednak služby, které lze 

ohodnotit na základě zkušenosti a jednak služby, které nemohou být ohodnoceny ani na 

základě zkušenosti a závisí tedy na důvěře konzumenta. Ve své studii došli ke zjištění, 

že reklamy, které využívali emocionální podněty, byli účinnější u komunikací služeb 

založených na zkušenosti a naopak reklamy, které komunikovaly racionální výzvy, byly 

účinnější u služeb založených na víře v produkt. [Zhang et al 2014: 2106, 2113] 

Albers-Millerová a Staffordová dále uvádějí, že vytváření názoru na základě 

emocionality a racionality se může kulturně lišit. A výsledky jejich studie ukazují, že se 

liší využití emočních a racionálních výzev dle státu, kde je reklama použita. [Albers-

Miller, Stafford 1999: 44] 



   

 

13 

  

Z předchozích zjištění o účinnosti racionálních a emocionálních podnětů 

vyplývá, že nelze jednoznačně určit, u kterého typu sdělení lze přepokládat větší 

účinnost sdělení. Navíc uvedené poznatky se vztahují k reklamním komunikacím, a 

proto se principy účinnosti podnětů v dokumentárních filmech mohou lišit.  

Jak již bylo zmíněno, v dokumentárních filmech se využívají výzvy morálního 

charakteru, u kterých by bylo obtížné definovat, zda se jedná o konkrétní racionální, 

nebo emocionální výzvy. Cílem analytické práce tedy nebylo definovat konkrétní výzvy 

a jejich účinnost, ale snahou bylo změřit míru jak racionálního, tak i emocionálního 

zaujetí a zjistit, jaké mají oba typy zaujetí vliv na míru a dlouhodobost změny postojů a 

chování v oblasti nákupu a konzumace potravin. 

Petty a Briñol se zabývali vlivem emocí v rámci uvedeného modelu 

pravděpodobné elaborace. Popsali čtyři způsoby, jak mohou emoce ovlivnit postoj a 

přesvědčení na dané tvrzení. Když jedinec málo přemýšlí o daném podnětu a jeho 

motivace a schopnost přemýšlet je nízká, emoce mohou sloužit jako jednoduchý podnět 

k vytvoření postoje. Druhým případem je situace, kdy je motivace a schopnost 

přemýšlet o sdělení vysoká. Pak emoce také hrají roli, avšak jinou, než v případě vysoké 

míry elaborace. Pokud je emoce posouzena jako relevantní pro dané sdělení, slouží jako 

argument pro to, zda postoj přijmout nebo odmítat. Pokud je cílem sdělení, aby se 

jedinec cítil smutný (emoce smutku je vyhodnocena jako relevantní) a sdělení v něm 

doopravdy smutek vyvolá, bude to mít za následek, že jedince přesvědčí. V předchozí 

situaci by smutek vedl spíše k odmítání sdělení. Třetím typem situace, jak mohou 

emoce ovlivňovat utváření postoje, je, když jedinec o sdělení přemýšlí, avšak emoce a 

její zdroj nejsou tak výrazné, jako v případě, kdy emoce slouží jako argument. V tomto 

případě mohou emoce zdůraznit a podpořit myšlenky, které si jedinec vybaví 

v důsledku sdělení. Když sdělení vyvolává pozitivní emoci, jedinec hodnotí předkládané 

argumenty pozitivněji, než kdyby u něj byly vyvolány negativní emoce – stane se tedy 

částečně zaujatým díky emoci v přemýšlení o sdělení. Posledním mechanismem, které 

emoce vyvolávají, nastává, když není předurčeno, jak moc musí lidé u sdělení 

přemýšlet, například v případě, že není jasné, jak moc je téma pro jedince relevantní. 

V takové situaci mohou emoce ovlivnit, do jaké míry bude jedinec přemýšlet při 

vytváření si názoru na dané sdělení. Na základě předchozích studií zjistili, že emoce 

smutku častěji motivují k vyhledávání informací a přemýšlení než emoce štěstí. [Petty, 

Briñol 2015: 3-7] 
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Dillard a Peck se ve své práci zaměřili na vztah emocí a přesvědčování lidí, kdy 

konkrétně zkoumali roli emocí na přesvědčivost oznámení ve veřejném zájmu neboli 

reklam o sociálních problémech. Jejich zjištěním bylo, že výskyt emocí zvyšuje 

schopnost spotu diváky přesvědčit. [Dillard, Peck 2000: 489-490] 

Dle Dillarda a Pecka můžeme emoce rozlišovat dle jejich funkcí. Například 

emoce strachu podněcuje snahu sebeochrany, vztek motivuje k odstranění obtíží, 

smutek k poučení, vina k sebepotrestání a štěstí k sebeocenění. Dále mohou být emoce 

vnímány jako zdroj informací o prostředí jedince – emoce překvapení plyne z vnímání 

něčeho nového, strach z vnímané hrozby, vztek z obtíží, smutek ze selhání, vina 

z přestupku, štěstí z realizace cílů, spokojenost z absence hrozby. Také poukazují na 

fakt, že emoce se mohou stát dysfunkčními, pokud dosahují extrémní intenzity, že 

narušují další návazné chování. Emoce jsou dále nefunkční, pokud jedinec hledá pouze 

momentální emoční uspokojení bez ohledu na dlouhodobé okolnosti jednání. [Dillard, 

Peck 2000: 465-466] 

V rámci emočního zaujetí nebylo zkoumáno, jaké konkrétní druhy emocí film u 

diváků vyvolal. Kromě zjišťování líbivosti filmu byla měřena míra emočního zasažení 

diváka daným filmem, k čemuž byla využita škála z přístupu měření dopadu médií na 

diváky The Participant index, jak je uvedeno dále. 

1.3 Dlouhodobost projevených změn 

Další oblastí, kterou se v této práci autorka zabývá, je dlouhodobost dopadu, 

který film u diváků vyvolal. Předpokladem je, že se liší krátkodobý dopad od 

dlouhodobého v tom, že projevené změny postojů a zamýšlené změny chování 

bezprostředně po zhlédnutí jsou výraznější než postoje a deklarované změny v chování 

v měsíci po zhlédnutí filmu. Jedním z možných faktorů, které mohou ovlivnit trvání 

dopadu filmu na diváky a intenzitu postojů je zmíněné emocionální a racionální zaujetí. 

Petty, Haugtvedt a Smith vycházeli ve své práci z modelu pravděpodobné 

elaborace a zaměřili se na trvalost přesvědčení, tedy změnu postoje na předkládané 

tvrzení. Na základě studií potvrdili hypotézu, že změna postojů, která je založena na 

přemýšlení jedince nad argumenty, je trvalejšího charakteru než stejný posun založený 

na základě okrajových vjemů. [Petty, Haugtvedt, Smith 1995: 101, 108] Na základě 

tohoto zjištění byla formulována hypotéza, že vysoká míra racionálního zaujetí vede 

k dlouhodobějšímu trvání změn než vysoká míra emocionálního zaujetí. Jinými slovy 

čím vyšší bude míra racionálního zaujetí, tím větší bude pravděpodobnost, že projevené 
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změny setrvají i jeden měsíc po zhlédnutí dokumentu. A naopak vztah mezi mírou 

emocionálního zaujetí a setrváním změn bude slabší. 

Vychýlením v oblasti předpovídání trvání určité emoce se zabýval Gilbert et al. 

Ve své práci tvrdí, že když mají lidé předpovědět délku trvání emoční reakce na určitou 

budoucí událost, mají tendenci tuto dobu trvání nadhodnotit. Uvádí šest důvodů, proč 

toto vychýlení u předpovídání délky emoční reakce nastává. Prvním důvodem je, že si 

člověk mylně představí danou událost, která má emoce vyvolat. Pokud si například 

člověk událost představí silnější, než ve skutečnosti bude, předpokládaná délka trvání 

emoce bude také delší než ve skutečnosti. 

Druhým důvodem vychýlení bývá, že si lidé chybně a zkresleně pamatují, jaké 

emoce vyvolávají běžné situace a v důsledku toho se pak objevují i chybné předpovědi 

emoční reakce. Třetím důvodem zkreslení je motivace předpovědí. Jedinec totiž může 

nadhodnotit dobu emoční reakce na událost, protože už samotná předpověď mu 

navozuje pozitivní emoci. To stejné platí i u negativních reakcí, kdy člověk může 

nadhodnocení délky reakce použít jako jakýsi obranný pesimismus a poté může být mile 

překvapen, pokud negativní emoce trvá kratší dobu. 

Další situací, kdy může docházet ke zkreslení je, když člověk v první fázi 

předpovídá délku emoční reakce na základě prvotní intenzivní reakce a pak se tuto 

výpověď snaží opravit, protože se snaží zohlednit průběh času. [Gilbert et al 1998: 618-

619] Gilbert dále uvádí, že když člověk dělá předpověď bez ohledu na časové zasazení a 

až poté dělá časovou korekci, může se stát, že při nedostatku času, motivací a možností 

přemýšlet, je předpověď příliš ovlivněna vjemy ze současnosti a nedostatečně ovlivněna 

časovým uspořádáním dané události. [Gilbert 2002: 433] 

Pátým důvodem způsobující vychýlení je jev, kdy se lidé při předvídání reakce 

na určitou událost soustředí pouze na danou situaci a z úvahy vyloučí jakékoli další 

události, které emoce mohou ovlivňovat spolu s danou událostí. Když jedinec při 

předvídání délky emoční reakce nevezme v potaz další události, které mohou emoce 

zneutralizovat, lze předpokládat, že dojde k vychýlení předpovídané délky trvání 

emoce. 

Poslední jev se týká nadhodnocování délky pouze negativních emocí. Vychýlení 

vzniká jako důsledek toho, že jedinec při předpovídání délky trvání emoční reakce 

nebere v potaz skutečnost, že psychologický imunitní systém člověka způsobuje, že 

jedinec vidí negativní události v lepším světle. Jedinec tak nevědomě tlumí negativní 

zkušenosti například prostřednictvím odůvodňování osobních selhání nebo přehlížením 



   

 

16 

  

excesů a tím pádem dochází i k tlumení negativních emocí. [Gilbert et al 1998: 619-

620] 

Wilson et al uvádí, že i když jedinec ví, jaká událost nastane, jeho předpovědi 

týkající se emocí, které daná událost přinese, mohou být velmi nepřesné. K vychýlení 

tedy dochází především u předvídání doby trvání emoce. [Wilson et al 2000: 821] 

Přestože se Gilbert et al a Wilson et al zabývali jevem předpovídání emocí 

vyvolaných událostmi, které mají teprve nastat, domnívám se, že jejich teorii o 

vychýlení těchto předpovědí lze aplikovat i na problém, kterým se zabývá tato práce. 

Součástí měření dopadu dokumentárních filmů na diváky bylo i zjišťování předpokladu 

diváků, k jakým změnám dojde v oblasti nakupování a konzumace potravin a k jakým 

posunům v postojích u nich dojde. Respondenti tedy nebyli dotazování přímo na 

dlouhodobost emocí, které vyvolá budoucí událost, čímž se zabývali Gilbert et al a 

Wilson et al. V případě měření dopadu na divácích byli respondenti dotazování na 

postoje a chování v měsíci po zhlédnutí.  

Protože autorka vychází z předpokladu, že dopad na diváka, respektive změna 

chování, postojů a jeho aktivní jednání jsou vyvolány kromě racionálního zaujetí i 

emocionálním zaujetím. Jinými slovy pokud divák po zhlédnutí filmu uvádí svůj 

předpoklad a záměr, jak změní svůj postoj a chování v oblasti nakupování a konzumace 

potravin, předpokládáme, že je mimo jiné ovlivněn i svými emocemi. 

Společnými prvky zkoumání Gilberta et al a měření dopadu dokumentárních 

filmů na diváky tedy bylo dotazování na budoucnost a odhad doby trvání, respektive 

v případě měření dopadu dokumentů byli respondenti dotazování na trvání postoje 

v horizontu jednoho měsíce. [Gilbert et al 1998] Místo vychýlení doby trvání emoce na 

budoucí událost, na kterou se ve své studii zaměřil Gilbert, se v případě zkoumání 

dopadu dokumentů na diváky zaměřím na vychýlení předpokladu trvání změny postoje 

nebo chování během jednoho měsíce od zhlédnutí. 

Na základě zjištění Gilberta et al o vychýlení odhadu délky trvání emocí byla 

stanovena hypotéza, že diváci nadhodnocují své předpoklady o změně postojů a chování 

v měsíci po zhlédnutí a jejich deklarované změny v postojích a chování po měsíci budou 

menší než původně předpokládané. Tato hypotéza je ověřována dále v analytické části, 

kdy bylo zjišťováno, zda jsou mezi předpokladem a deklarovanou změnou signifikantní 

rozdíly. 

Některé z uvedených důvodů, proč může dojít k vychýlení předpokladu doby 

trvání emocí lze aplikovat i jako možná vysvětlení nadhodnocení předpokladu změny 
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postoje či chování diváka oproti reálné změně. Prvním takovým důvodem může být 

zmíněný jev, kdy předpověď emoce funguje jako motivace. V případě předpovídání, jak 

se změní postoj a chování jedince po zhlédnutí může rovněž dojít k nadhodnocení právě 

z důvodu motivace. Divák si tedy může přát, aby u něj pozitivní změna setrvala, a tak 

samotná předpověď o tom, že změna setrvá, ho k tomu motivuje. Dalším uvedeným 

důvodem, který se vztahuje k předpovídání délky emocí, které jsou důsledkem nějaké 

budoucí situace, je úprava prvotní výpovědi za účelem zohlednění účinků času. To opět 

lze vztáhnout i k měření dopadu filmů na diváky.  Dle teorie se může stát, že divák svou 

výpověď založí na prvotním vjemu z filmu a až poté se ji bude snažit upravit s ohledem 

na průběh času. Když divák odpovídá bezprostředně po zhlédnutí dokumentárního 

filmu, lze předpokládat, že při svém předpovídání postojů a chování více zohledňuje své 

momentální vjemy z filmu, které jsou v tu chvíli intenzivní a může tak nedostatečně vzít 

v potaz hledisko času, tedy například to, že intenzita vjemů se během měsíce po 

zhlédnutí může změnit. 

Dalším důvodem, který může způsobit, proč se od sebe bude lišit výpověď 

bezprostředně po zhlédnutí a deklarovaná změna měsíc po zhlédnutí je fakt, že divák se 

při předpovídání postojů a chování po měsíci soustředí pouze na konkrétní oblasti 

změny chování a postojů, případně konkrétní prováděné aktivity, avšak do úvahy o 

změnách nezahrne faktory, které mohou ovlivnit jejich splnění. Například pokud 

záměrem diváka je snížit množství konzumovaných živočišných produktů a do svého 

předpokladu nezahrne například finanční náročnost stravování bez živočišných 

produktů nebo neochotu změnit stravování ostatních členů rodiny, může se výrazně lišit 

předpoklad od reálné změny. 

Poslední jev, kdy k vychýlení odhadu doby trvání emoce dochází z důvodu 

tendence člověka používat mechanismy, které tlumí negativní emoce, lze také částečně 

aplikovat na problém předpovídání dopadu filmu na diváka. Pokud dokument vyvolal 

v divákovi negativní emoci, což v případě měřených filmů mohly být například emoce 

zoufalství z tíživé situace nebo strach z nedostatku jídla pro další generace, dle uvedené 

teorie se u jedince bude přirozeně a nevědomě projevovat obranný mechanismus, který 

bude zmírňovat tyto negativní emoce. Ty mohou být tlumeny například tím, že si člověk 

začne strach racionalizovat a hledat důvody, proč strach nemusí mít nebo si začne 

vytvářet pozitivní iluze, hledat důkazy a sám sebe ujišťovat, že situace v oblasti výroby 

potravin není kritická. 
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Dle Ajzena obecně platí jev, že mezi záměrem lidí vykonat určité jednání a 

reálným chováním je úzká souvislost, tedy že lidé jednají v souladu se svým původním 

záměrem. Zároveň však poukazuje na fakt, že tento vztah může být narušen několika 

faktory. První z faktorů, které mohou způsobit nekonzistenci záměru a chování jedince 

je stabilita záměrů. Ajzen uvádí, že záměr konkrétního chování se mění v čase a že čím 

větší je časový interval mezi měřením záměru a měřením chování, tím vyšší je 

pravděpodobnost, že přesnost predikce bude menší. To je způsobeno tím, že s průběhem 

času roste šance, že okolnosti změní záměr jedince. Dalším jevem, který způsobuje, že 

není shoda mezi predikovaným a provedeným chováním je, že lidé se neshodují v tom, 

co říkají a v tom, co dělají. Říká, že nekonzistence je v tomto případě asymetrická – 

lidé, jejichž záměrem není vykonat určitou činnost, ji obvykle nevykonají, ale ti, kteří 

uvedou, že vykonají určité společensky žádoucí jednání, ho často reálně nevykonají. 

[Ajzen 2007: 101-104] 

Lze předpokládat, že faktor nekonzistence mezi slovy a skutky může působit i na 

konzistenci předpokladů jednání a deklarované jednání po měsíci u měřených 

dokumentárních filmů. V souladu s Ajzenovým tvrzením je předpokladem, že diváci při 

dotazování bezprostředně po zhlédnutí uvádí svůj záměr změnit chování a provést 

konkrétní aktivity spojené s tématem, s ohledem na to, co je dle nich společensky 

žádoucí. V důsledku toho mohou být předpoklady změny chování a aktivního jednání 

nadhodnoceny oproti sebereportování o reálně provedených změnách a aktivním 

jednání. 

Dalším zásadním faktorem, který má dopad na shodu záměru chování a reálného 

chování, je kontrola nad provedeným jednáním. Ta mlže být ovlivněna jednak 

informacemi a schopnostmi dané jednání vykonat a jednak emocemi a stresem. Dále 

Ajzen poukazuje na přítomnost vnějších faktorů, které mají vliv na chování jedince. 

Patří mezi ně faktor příležitosti, kdy vnější okolnosti mohou zamezit uskutečnění 

predikovaného chování i bez přičinění jedince. Stejně tak další faktor závislost na 

druhých může způsobit, že jedinec nemůže naplnit své zamýšlené jednání, protože mu 

v tom brání okolí. [Ajzen 2007: 109] I tyto faktory lze vztáhnout k tématu měřených 

dokumentárních filmů, protože v případě zěmny nakupování a konzumace potravin hrají 

roli vnější faktory jako je dostupnost surovin a závislost stravování na druhých. 
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1.4 Konceptualizace 

1.4.1 Racionální dopad 

Při měření racionálního dopadu dokumentárního filmu na diváka bylo cílem 

zjistit, do jaké míry je film pozitivně hodnocen v atributech, které jsou založeny na 

přemýšlení o filmu. Při konceptualizaci bylo vycházeno ze zjištění, že reklamní sdělení 

a dokumentární filmy pracují s podobným záměrem – tedy ovlivnit postoj a chování 

jedince. Proto byly využity poznatky z oboru reklamy, kdy jednotlivé atributy 

racionálního zaujetí reklamou byly převedeny do oblasti dokumentárního filmu. 

Moriarty uvádí, že jednou z racionálních odpovědí na reklamní sdělení, je její 

pochopení divákem. To nastává, pokud se divák dozví a naučí nové informace a 

vysvětlení v důsledku toho, že o sdělení přemýšlí. [Moriarty 2014: 137] Atribut 

srozumitelnosti byl měřen pomocí položky „Bylo snadné pochopit, co chtěl film říct.“ 

Dalším atributem racionální odezvy reklam je to, do jaké míry produkt vyhovuje 

potřebám konzumenta [Moriarty 2014: 137] Tento atribut byl případě měření 

dokumentárních filmů interpretován jako relevance tématu. Filmy totiž nekomunikovaly 

určitý produkt nebo službu, ale poskytovaly informace, které mohou být pro diváka 

důležité v různé míře. V rámci relevance filmu byl použit výrok týkající se důležitosti 

uvedených informací – „Film říkal věci, které pro sebe považuji za podstatné.“ A výrok 

týkající se zhodnocení zvýšení důležitosti tématu – „Díky tomuto filmu mi téma připadá 

důležitější.“ 

Dalším faktorem, který má vliv na efektivitu reklamy, je odlišnost reklamy na 

danou značku od reklam na ostatní značky. Značka se jeví jako odlišná v případě, že 

konzument vnímá hlavní funkce a rysy a výhody dané značky a je schopen je porovnat 

s ostatními značkami. [Moriarty 2014: 139] Za podobně důležitý lze pokládat faktor 

diferenciace i u dokumentárních filmů. Kdy jejich úspěšné zasažení diváka závisí i na 

neotřelém způsobu podání, přísunu nových informací či odlišné perspektivě nahlížení 

na problém. Předpokladem je, že to vše může zvyšovat pravděpodobnost, že film diváka 

zaujme, lépe si ho zapamatuje a v důsledku toho změní jeho postoje a chování. Pro 

měření atributu odlišnosti filmu byl použit výrok „Film říkal něco jiného než ostatní 

dokumenty na stejné téma.“ 

Dalším typem racionální odpovědi na reklamní sdělení je motivovanost 

konzumenta. Pati uvádí, že nejvyšším stupněm reakce na reklamní sdělení je 
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přesvědčení konzumenta, tedy kdy se u něj vytvoří například záměr koupit si daný 

produkt nebo o něm povědět někomu dalšímu. [Pati 2002: 449] 

V případě měřených dokumentárních filmů je cílem změna postoje a chování 

v oblasti nákupu a konzumace potravin a na tento cíl je v kontextu dokumentárních 

filmů nahlíženo jako na sociální dopad, jehož míra je měřena bezprostředně po 

zhlédnutí a měsíc po zhlédnutí.  

V případě reklamy je v rámci cesty ke konečnému motivování koupit si daný 

produkt dle Beeviové fáze hledání informací o alternativách komunikovaného produktu. 

[Beevi 2014: 3] Stejně tak může v případě dokumentárních filmů i při cestě k motivaci 

diváka, aby změnil své postoje a chování v oblasti konzumace potravin hrát roli 

zjišťování dalších informací. Do konceptu racionálního dopadu dokumentárních filmů 

byla tedy zařazena i položka týkající se motivování diváka zjišťovat si další informace, 

které by mu pomohly se rozhodnout, zda se bude řídit sdělením filmu. Znění této 

položky je: „Film mě motivuje k vyhledávání dalších informací o tématu.“ 

Posledním atributem racionálního zaujetí je důvěryhodnost sdělení, kdy 

respondenti vyjadřovali souhlas s výrokem: Film říkal věci, kterým lze věřit.“ To, že 

důvěryhodnost pozitivně souvisí s formováním kladného postoje ke značce i záměrem 

koupit si produkt, potvrzuje Lafferty a Goldsmith. [Lafferty, Goldsmith 1999: 114] Lze 

tedy předpokládat, že čím více jsou informace sdělované ve filmu pro diváka uvěřitelné, 

tím větší je míra zaujetí a šance na změnu jeho postoje a chování. 

1.4.2 Emocionální dopad 

Koncept emocionálního zaujetí byl definován jako míra, do jaké se cítil divák 

dokumentárním filmem emocionálně zasažen. Při vytváření škály emocionálního zaujetí 

bylo vycházeno ze škály emočního zaujetí přístupu měření dopadu The participant 

index. Tvůrci při jejím definování vycházeli z teorie transportace. [Blakley 2014] 

Teorie transportace Greena a Brocka říká, že míra, do jaké je jedinec vtažen 

(transportován) do příběhu knihy vypovídá o tom, do jaké míry má příběh vliv na reálné 

postoje. Proces transportace do příběhu je založen na pozornosti, představivosti a 

pocitech [Green, Brock 2000: 701] 

Green a Brock vytvořili škálu transportace, která měla jedenáct položek měřících 

míru emocionálního zaujetí a pozornosti věnované příběhu ale i pocity napětí a čtyři 

položky spojené s konkrétním příběhem, které měřily míru představivosti. [Green, 

Brock 2000: 703-704] 
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Tuto škálu pak využili při dotazování čtenářů knižních příběhů, kdy byla měřena 

míra souhlasu s každou položkou na sedmibodové škále. Výsledky jejich měření 

prokázaly, že respondenti s větším vtažením do příběhu více vykazují postoje, které jsou 

v souladu s tvrzeními a závěry prezentovanými v příběhu a také pozitivněji hodnotí 

postavy z příběhu. [Green, Brock 2000: 707] 

Škála emocionálního zaujetí použitá v TPI přístupu zahrnovala pět položek 

z jedenácti obecných položek škály transportace. Na základě TPI přístupu, který se 

zaměřuje na hodnocení dopadu filmů, byla definována i škála emocionálního zaujetí při 

měření dokumentárních filmů v této práci. V rámci konceptu emocionálního zasažení 

bylo použito pět položek ze škály emocionálního zasažení přístupu TPI, respektive 

škály transportace, které byly formulovány v podobě vztažené k dokumentárním 

filmům. Kromě těchto položek byla do emocionálního zaujetí zahrnuta i pozitivní 

emoce líbivost filmu, protože bylo vycházeno z předpokladu, že větší líbivost vede 

k tendenci zaujmout pozitivní postoj k filmu a nechat se jím ovlivnit.  To, že na základě 

postoje jedince k určitému chování lze předvídat i jeho reálné chování, uvádí Ajzen. 

[Ajzen 2007: 94] Pokud tedy divák zaujímá pozitivní postoj k dokumentu, jehož cílem 

je mimo jiné přesvědčit lidi, aby konzumovali méně masa, lze předpokládat, že se bude 

reálně více snažit omezit konzumaci, než ten, kdo k dokumentu zaujímá negativní 

postoj.  

1.5 Shrnutí teorie 

Z teorie tedy vyplývá, že sociální dopad je dynamický proces, který se vyvíjí od 

zaujetí k reálným změnám působením sdělení (dokumentárního filmu) a změny u 

jednotlivce způsobují změny u dalších jedinců v jeho okolí. 

Dalším východiskem této práce je tvrzení, že přesvědčení může být ovlivněno 

jak emocionálním zaujetím, tak i racionálním. To, jaké zaujetí převažuje, může být 

ovlivněno několika faktory. Těmito faktory je jednak motivace a schopnost posuzovat 

argumenty. V případě dokumentárních filmů na ekologické téma se jedná o motivaci 

zhodnotit argumenty, proč je důležité změnit své návyky v oblasti nákupu a konzumace 

potravin. Dále zde hraje roli povědomí o daném tématu a znalost odborných termínů, 

které vedou k tomu, že člověk dokáže kriticky zhodnotit předkládaná řešení, která zazní 

v dokumentu. Dalším teoretickým východiskem, se kterým je pracováno v této práci, je 

zjištění, že přesvědčení a postoj založený na racionálním zaujetím má více tendenci být 

dlouhodobého charakteru než má postoj založený na emočním zpracování určitého 
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sdělení. Třetím zjištěním, které z teoretických zdrojů vyplývá, je skutečnost, že lidé 

mají tendenci nadhodnocovat dobu trvání emocí. A jelikož jsou diváci při vytváření 

dopadu ovlivněni mimo jiné i emocemi, je v této práci pracováno s předpokladem, že 

respondenti nadhodnocují předpoklad doby trvání dopadu. 

Na základě teoretického zpracování tématu vytváření postojů tedy byly 

stanoveny dvě hypotézy, které byly ověřovány v analytické části, a jejich platnost byla 

shrnuta v závěru této práce. Tyto hypotézy zní: 

Hypotéza 1: Diváci nadhodnocují předpoklad změny chování bezprostředně po 

zhlédnutí oproti deklarované reálné změně. 

Hypotéza 2: Racionální zaujetí diváka častěji vede k dlouhodobému trvání 

dopadu než emocionální zaujetí. 

2. Metodologická část 

2.1 Dimenze sociálního dopadu 

Podle Patricie Aufderheide jsou v dnešní době jak investoři, tak tvůrci 

dokumentárních filmů pod tíhou kvantitativního měření. S nárůstem generování dat 

v mediálním prostředí se investoři dožadují důkazů o efektivitě dokumentů, tedy 

prokázaného dopadu. Vývoj měření dopadu dokumentárních filmů také dle ní souvisí 

s vývojem byznysu dokumentárních filmů. Dříve byly dokumenty závislé na málo 

zdrojích – na soukromých investorech, veřejnoprávním vysílání nebo vlastním kapitálu. 

Se zvýšením výrobní kapacity dokumentů a nárůstem počtu projekcí tvůrci více 

potřebují prodat své projekty řadě investorů, kdy je zapotřebí vyhovět vlastním zájmům 

investorů a jejich investičním kritériím. [Aufderheide, 2016: 33] 

Karlin a Johnson uvádí, že za poslední dekádu výrazně vzrostl zájem o 

dokumentární filmy a díky významnému postavení internetových médií mají 

dokumenty nové možnosti pro vytváření sociálního dopadu. Dokumentární filmy 

obvykle mohou zvýšit svůj dosah a dopad doprovodnou aktivitou na internetu jako je 

vytvoření webových stránek, stránek a profilů na sociálních sítích či online videí. 

[Karlin a Johnson 2011] 

Se skutečností, že dokumentární filmy mají moc generovat změny ve společnosti 

(ať už na úrovni povědomí, změny názorů a zájmu o daný problém nebo změny 

chování), se pojí i potřeba tvůrců filmů zhodnotit své projekty. To, že je možnost změřit 

míru vlivu komunikačních kampaní či dokumentárních filmů pro organizace, které je 
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zaštiťují, velmi důležitá, potvrzují i Clarková a Slyke.  Uvádí, že důvodem, proč je třeba 

měřit dopad médií resp. konkrétních komunikačních nástrojů na auditorium, je to, že 

tvůrci mohou zjistit, jaké je hodnocení jejich projektu a dále je hodnocení dopadu 

důležité pro donory, kteří projekt podporují. [Clark, Slyke 2010: 2] To potvrzuje i 

Karlin a Johnson, podle kterých je měření dopadu důležité pro poskytovatele finančních 

prostředků pro vznik daného dokumentu, aby znali návratnost svých investic a aby 

mohli sociální dopad daného projektu porovnat i s dalšími projekty. Dodávají však, že 

analýza dopadu je důležitá jak pro tvůrce filmu a donory samotné, tak i pro poskytnutí 

informací pro budoucí snahy ostatních využít dokument k sociální změně. [Karlin a 

Johnson 2011] 

Sociální dopad lze definovat jako změnu, která může být na úrovni jednotlivce, 

skupiny lidí i celého systému. Tato změna bývá dlouhodobá a je ovlivněna řadou 

proměnných. Tento dopad je zároveň cílem médií zaměřujících se na veřejnost a 

ukazuje to, jak se svět změnil v důsledku působení těchto médií. [Learning for action 

2013: 1] 

Berrettová a Leddyová rozlišují v rámci měření sociálního dopadu pět odlišných 

dimenzí. Těmito dimenzemi jsou kvalita filmu, povědomí veřejnosti o filmu, zapojení 

veřejnosti do aktivního jednání, posun ve společnosti a změna společnosti. 

V rámci dimenze kvality filmu se autorky rozdělení zaměřují na úspěch filmu 

v podobě přijetí filmu na festivalu, v jaké míře je film promítán a zhlédnut na internetu, 

jaké jsou prodeje DVD, jak je diskutován v online diskuzích nebo jaké má recenze či 

ocenění. 

Druhá dimenze týkající se povědomí o problému je dle Berettové a Leddyové 

důležitá jak pro změnu na úrovni jednotlivce, tak i pro širší společenskou změnu. Při 

zkoumání povědomí berou v potaz jak velikost zasaženého publika, tak i jeho 

demografickou diverzitu, kdy je zajímá, zda byli filmem zasaženi pouze ti, kteří se  

o dokumentovaný problém zajímají, a týká se jich, nebo měl film dosah i na ostatní lidi. 

V rámci této dimenze je zkoumáno i pokrytí problému, o kterém film pojednává, 

v tisku, na webových stránkách a blozích. 

Další dimenzí sociálního dopadu je zapojení společnosti do aktivního jednání, 

které představuje posun od pouhé znalosti problému k aktivnímu jednání. Při měření 

této dimenze se zaměřují na zjištění míry účasti a na odpovědi při diskuzích po 

projekcích, nebo diskuzích na blozích a sociálních sítích. Také lze vyhodnotit míru 
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účasti na doprovodných kampaních, které nabádají k aktivnímu jednání pro řešení 

daného problému nebo reakční dopisy na film. 

Přesahem zapojení do problému jednotlivce je dimenze širšího posunu 

společnosti. Zde je cílem zjistit, zda má měřený dokument sílu posílit práci organizací, 

které jsou aktivní v oblasti daného problému, tím, že bude pomáhat šířit změny nebo 

propojit práce organizací a přimět je spolupracovat. Měřenou proměnnou této dimenze 

pak je například počet organizací, které využívají projekt (film) při své práci na řešení 

problému. Také je v rámci této dimenze zkoumána role daného filmu v politických 

debatách, tedy zda je film zmiňován v politických diskuzích nebo zda byly realizovány 

projekce s tvůrci veřejné politiky. 

Poslední dimenzí, která je zároveň záměrem dokumentu a jeho kampaní, je 

sociální změna.  Autorky uvádí, že změna společnosti je dlouhý a komplexní proces, ale 

že existují jeho určité indikátory úspěšně provedené změny. Těmi mohou být jednak 

konkrétní legislativní změny, které byly provedeny v důsledku projektu. Dalším 

projevem sociální změny může být změna rámce a diskuze problému ve společnosti. 

[Barrett, Leddy 2008: 17-18] 

Chattoo a Das, které se zabývají konceptem dopadu dokumentárních filmů, 

rozlišují čtyři kategorie. Těmito kategoriemi je digitální a mediální pokrytí, dopad na 

diváky, obsahový a kulturní dopad a institucionální dopad. [Chattoo, Das 2014: 12] 

Sociální dopad lze vnímat i jako kontinuum, ve kterém je zahrnut jednak přímý 

dopad a jednak kumulativní dopad. Přímý dopad je vytvářen médii na jednotlivce,  

u kterých je zvýšeno povědomí o problému, postoje a chování. Na to navazuje 

kumulativní dopad, kdy změna jednotlivců může vést ke změnám na úrovni celé 

společnosti a bude mít dlouhodobý charakter. Sem tedy spadá dopad ve formě změn 

skupin lidí, institucí a systémů a nejhlubším dopadem kontinua dopadu jsou pak změny 

v podmínkách ve společnosti jako je například chudoba či zdraví. [Learning for action 

2013: 29] 

S konceptem sociálního dopadu je úzce spojeno i zaujetí diváka, avšak dle 

Straye se nejedná o zaměnitelné koncepty. [Stray 2012] Zaujetí a zapojení společnosti 

by tedy mělo být vnímáno spíše jako předpoklad pro sociální dopad. Campolo a kol. 

vnímají zaujetí také kontinuálně, kdy jednotlivé úrovně přechází od pasivních po 

aktivní. První pasivní dimenzí je zkušenost s projektem, která je v případě filmu 

zjišťována množstvím zhlédnutí. Druhou dimenzí je vyjádření k projektu a jeho sdílení, 

které je měřeno dle množství sdílení na sociálních sítích, množství vyjádření v online 
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fórech a blozích nebo dotazníkovým šetřením provedeným na divácích. Třetí, více 

aktivní úrovní je participace – ta se projevuje tvorbou obsahu vytvářeného diváky, 

účastněním se projekcí, zvaním dalších lidí na události nebo hledáním hlubších 

informací o problému. Nejvíce aktivní dimenzí je pak aktivní jednání, které může být 

důsledkem všech tří zmíněných dimenzí. Aktivní jednání může být měřeno jednak dle 

výpovědí respondentů o jejich změně názoru či chování, přispívání neziskovým 

organizacím, podepisování petice, dobrovolné činností nebo dokonce kontaktování 

veřejných činitelů. [Campolo a kol. 2013: 13] 

Při výzkumu sociálního dopadu filmů „Cowspiracy“ a „10 miliard – co máte na 

talíři“ se zabývám měřením dopadu na diváky u obou filmů. Konkrétně je výzkum 

zaměřen na dimenzi kvality filmu, zaujetí diváka, sociální změny jednotlivce a zapojení 

diváků do aktivního jednání, které vede ke změně společnosti. (srovnej Barrett, Leddy 

2008) Lze tedy říct, že s konceptem sociálního dopadu je zacházeno jako s kontinuem, 

kdy jednotlivé dimenze sociálního dopadu přechází v další hlubší úroveň. (srovnej 

Learning for action 2013) Kvalita filmu, tedy pozitivně hodnocené atributy filmu jsou 

předpokladem pro silné zaujetí diváka a jeho snahu řešit daný problém (tedy změnit své 

chování) a stejně tak změna chování jednotlivce je předpokladem pro změnu v celé 

společnosti. S ohledem na toto zaměření byly zvoleny i metody sběru dat a cílová 

populace, kterou je festivalové publikum. 

2.2 Přístupy k měření sociálního dopadu 

Chattoo a Das uvádí, že dopad dokumentů lze zkoumat pomocí metody 

kvantitativního šetření publika, obsahové analýzy, experimentu, hloubkových rozhovorů 

a focus group nebo etnografické metody. Metoda kvantitativního šetření publika 

zkoumá vliv na úrovni jednotlivce, tedy jeho znalosti, postoje nebo chování spojené 

s výstupy médií a může sloužit jak ke zkoumání krátkodobého, tak i dlouhodobého 

dopadu. Oproti tomu obsahová analýza neposkytuje informace o vlivu na jednotlivce, 

nýbrž se zaměřuje na mediální obsah za účelem zjištění, jaký má daný mediální projekt 

dopad na mediální diskurz problému, kterým se zabývá. Metoda experimentu umožňuje 

zjistit dopad na diváky prostřednictvím srovnáním reakcí diváka na určitý mediální 

obsah s divákem, který má zkušenost s jiným mediálním obsahem. Nebo lze porovnávat 

diváky, kteří mají zkušenost s měřeným projektem s těmi, kteří tuto zkušenost nemají. 

Čtvrtá metoda zjišťování dopadu – hloubkové rozhovory poskytuje data kvalitativního 

charakteru o dopadu na jednotlivce. Tato metoda může odhalit informace, které nelze 
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zjistit z kvantitativních dotazníků, avšak nelze z těchto dat zjistit šíři dopadu. Metoda 

etnografie pak umožňuje zjistit kulturní normy a chování pomocí pozorování 

konkrétních skupin lidí. Data získaná etnografickou metodou pak není možné 

zobecňovat na širší populace. [Chattoo, Das 2014: 11] 

Clarková uvádí, že mezi kvantitativní metriky, které se běžně užívají k měření 

dopadu dokumentárních filmů, patří velikost a diverzita publika, prodeje a počet 

placených projekcí, investice neziskových organizací a dárců, počet lidí se zaujetím  

a míra zmiňování filmu v tradičních i online médiích. Naopak kvalitativní přístupy 

měření dopadu dokumentů se zaměřují na to, do jaké míry film přispěl ke změně 

chování jedince. Zjišťovány jsou tedy důkazy o zaujetí diváků, zesílená medializace 

daného problému a veřejná diskuze, uvádění určitých aktivit, jako je hlasování, školení, 

konání událostí nebo obecně změna chování spojených s dokumentem. Dále je 

zkoumána schopnost filmu generovat identifikaci diváka s filmem, kontroverzi  

a mobilizaci jednání spojeného s daným problémem, dále dopad na legislativu nebo 

schopnost přispívat k budování komunit spojených s problémem. Dle Clarkové  

a Abrashové existuje řada jak kvantitativních i kvalitativních metod hodnocení dopadu 

dokumentárních filmů, poukazují však na potřebu vzniku standardizovaného přístupu, 

který kombinuje metody obojího typu, který by vedl ke konzistentnímu zhodnocení 

dopadu dokumentu. [Clark, Abrash 2011: 8-10] 

Dle uvedených autorů se jeví jako vhodný způsob změření sociálního dopadu 

kombinace jak kvantitativních metod, které umožní získat informace o rozsahu dopadu 

a kvalitativních metod, s pomocí kterých lze zjistit charakter změn, motivace a případné 

limity dopadu. 

Clarková a Van Slyke definují pět potřeb, která potřebují média veřejného zájmu 

pro zhodnocení svého dopadu a uvádí i pět nástrojů, která pomáhají médiím změřit 

jejich dopad. Jako první potřebu pro zhodnocení dopadu uvádí definování určitých 

kategorií hodnocení dopadu. Ty mohou být definovány jako dosah projektu, jeho 

důležitost, začlenění, zaujetí a vliv. Další potřebou je dlouhodobé sledování rámce 

daného problému, zlepšování metod pro analýzu posunů v povědomí o problému, 

uvažování a chování, vytváření profilů publika na základě demografie, jejich chování  

a zájmů a také potřeba definování výhod a limitů komerčních technik při hodnocení 

dopadu. Naopak za nástroje, které mohou pomoci při měření dopadu, považují 

vytvoření jednotného schématu, které by zahrnovalo metriky všech běžných sociálních 

médií, dále vytvoření nástroje pro sledování mediálního pokrytí a vývoje obsahu daného 
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sociálního problému. Dále autoři kladou důraz na schopnost odvyprávění příběhu 

zjištěného dopadu. Pomoci standardizovat proces odvyprávění dopadu by dle nich mělo 

sbírání a upevňování efektivních způsobů, jak doložit zjištěný dopad. Posledními 

nástroji je jednak vytvoření nástroje pro hodnocení dopadu na diváky a vytvoření 

nástrojů po sledování růstu a efektivity sítí kolem hodnoceného projektu. [Clark, Van 

Slyke 2010: 3 -7] 

2.3 Příklady metodologických systémů pro měření sociálního 

dopadu 

V následující části práce uvádím existující přístupy k měření sociálního dopadu 

médií, mezi které patří i dopad dokumentárních filmů. Jednotlivé přístupy se liší jednak 

hlediskem, ze kterého nahlíží na dopad (ekonomické hledisko, délka trvání dopadu nebo 

rozsah způsobených změn) a jednak výběrem zkoumaného souboru. 

Jedním z konkrétních přístupů, který se zaměřuje na měření dopadu médií,  

a který využívám ve své práci, je The participant index (TPI). Jedná se o metodologický 

přístup, který byl vyvinut k měření dopadu dokumentárních a televizních filmů  

a krátkých online videí na diváky. Metodologie TPI byla vyvinuta v roce 2013 

americkou mediální společností Participant Media. Výsledkem aplikace TPI při 

výzkumu je zjištění, co se divák během zhlédnutí dokumentu naučil, jak se po zhlédnutí 

cítil a co po zhlédnutí dělal. [The participant index 2014]  

Metodami pro měření vlivu sociálních médií se zabývá organizace pro podporu 

sociálních změn způsobených kampaní - Fenton.  Ta vytvořila systém pro hodnocení 

kampaní s názvem „See, say, feel, do“. První metrikou, kterou tento přístup zahrnuje, je 

„DO“ metrika. Ta zahrnuje vše, co by měli lidé v důsledku kampaně dělat. Touto 

činností bývá dárcovství, účast na událostech spojených s kampaní, členství 

v organizacích nebo například dobrovolnická činnost. Dále je součástí přístupu metrika 

„SEE“, která je důležitým indikátorem úspěšnosti kampaně. Aby mohli lidé vykonávat 

konkrétní akce, musí mít o kampani dostatečné povědomí. „SEE“ metrika zahrnuje to, 

jak je kampaň vystavena veřejnosti, měří se zde tedy oblíbenost a sledovanost na 

sociálních sítích, zhlédnutí webových stránek či odběr emailů. Mezi fází, kdy má člověk 

povědomí o kampani a fází aktivního jednání je fáze zaujetí. To je měřeno metrikami 

„SAY“ a „FEEL“. „SAY“ metrika označuje to, když lidé přejímají sdělení dané 

kampaně a šíří ho dál. Patří sem takové činnosti jako je sdílení nebo „lajkování“ obsahu 

na sociálních sítích. „FEEL“ metrika pak označuje prohloubení toho, co zahrnuje 
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„SAY“ metrika. Jedná se tedy o přejímání sdělení kampaně s přidáním vlastního názoru. 

Měřenými činnostmi pak jsou sdílení obsahu na sociálních sítích s přidaným vlastním 

komentářem a komentování na sociálních sítích nebo blozích. [Gordon 2012: 3-7 ] Lze 

říct, že systém „See, say, feel, do“ vychází ze zmíněného konceptu kontinua dopadu, 

které přechází od povědomí přes zaujetí až po aktivní činnost. Protože výzkum dvou 

konkrétních festivalových filmů, který je popsán v analytické části, je prováděn pouze 

na divácích, kteří filmy zhlédli, není součástí výzkumu měření povědomí o filmu. 

Naopak koncepty zaujetí a změna názorů a chování v něm zahrnuty jsou. 

Diesner et al vytvořili tzv. CoMTI model. Tento model vychází z předpokladu 

autorů, že proces předávání informací pomocí dokumentárního filmu není jednostranný. 

Proces tedy není založen na tom, že tvůrci dokumentu se snaží předat divákům 

informace a změnit jejich chování, nýbrž je založen na oboustranné interakci mezi 

tvůrci a diváky. Model je pojmenovaný dle dimenzí procesu, během kterého dokument 

může dosáhnout dopadu. Těmi jsou dimenze obsahu (content), média (medium), cílové 

populace (target) a dopadu (impact).  

Dimenze obsahu zahrnuje jednak sdělení, které se dokument snaží doručit svým 

divákům, dále očekávané výsledky a dostupné zdroje pro dosažení dopadu. Informace  

o dimenzi obsahu jsou pak dostupné z reportů tvůrců samotných filmů či neziskových 

organizací. Druhá dimenze, tedy médium zahrnuje jednak zhlédnutí daného dokumentu, 

vystavení dalším médiím jako jsou sociální a masová média a vzájemná interakce mezi 

jedinci. V rámci dimenze médium jsou pak sbírána data ohledně návštěvnosti a prodeje 

filmu, pokrytí daného problému v médiích a na sociálních sítích, data ze sféry 

profesionálních médií, tedy recenze a ocenění filmu ale i konverzace o tématu mezi 

jednotlivci. Další dimenze se zabývá cílovou populací. Konkrétně se pak zaměřuje na 

velikost publika, jeho diverzitu z hlediska demografických faktorů, jeho aktivitu a sklon 

k názorovému vůdcovství a míru kolektivního prosazování zájmů. Poslední dimenzí 

modelu CoMTI je dimenze dopadu. Ta sestává ze tří úrovní dopadu, a to dopadu 

kognitivním, dopadu na postoje a dopadu na chování. Kognitivní dopad zahrnuje 

zvýšenou informovanost o daném problému a lze ho měřit například pomocí statistik, 

analýzou webu či textu. Dopad na postoje lze měřit pomocí sentiment analysis, při které 

je analyzována četnost pozitivních, neutrálních a negativních komentářů nebo odpovědi 

jedinců, kritiků, masmédií a organizací. Dopad na chování lidí se zaměřuje na množství 

aktivních příslibů či závazků, diskuze a rozhodnutí učiněná organizacemi nebo vládou, 

sponzorství a dárcovství a realizace změn. Tato data mohou být sbírána pomocí analýzy 
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textu, webových analýz nebo analýzy sociálních sítí. Autoři také uvádí čtvrtou úroveň 

dopadu, a to úroveň trvání dopadu, která se zaměřuje na dynamiku dopadu a využívá 

k tomu longitudinální analýzu. Dle nich totiž nestačí měření dopadu pouze v jednom 

časovém bodě, ale je zapotřebí ho měřit opakovaně. Proto se v rámci úrovně trvání 

dopadu zjišťuje srovnání dopadu mezi několika časovými body, dále zvyšování versus 

snižování dopadu, změna dopadu versus stabilita versus zesílení, změny témat nebo také 

změny sociálních norem. [Diesner a kol 2014: 5-10]  

Další metoda, kterou lze použít pří výzkumu dopadu dokumentu se zaměřuje na 

redukci problému vychýlení respondentů. Jedná se o techniku Propensity score 

matching. Při výzkumu sociálního dopadu filmu Food na diváky ji použila Blakley  

a kol. Metodu PSM využívá z důvodu, že určité dokumentární filmy sledují pouze určití 

lidé, film tak nevidí diváci náhodně, a proto je obtížné změřit jeho sociální dopad.  

Cílem aplikace této metody je zjistit charakteristiku lidí, kteří mají vysokou 

pravděpodobnost, že daný film uvidí, a porovnat lidi, kteří film viděli a kteří ho 

neviděli, čímž bude omezeno vychýlení výběru. Technika byla v jejím výzkumu 

aplikována ve dvou fázích. V první fázi byly hledány proměnné, které predikují 

pravděpodobnost, že člověk uvidí daný film. Pomocí regresního modelu bylo vybráno 

17 prediktorů, které zahrnovaly demografické údaje a proměnné týkající se vystavení 

médiím, ideologií a vkusu. Na základě těchto prediktorů bylo definováno propensity 

skóre pro respondenty (pro ty, kteří daný film viděli i pro ty, kteří ho neviděli); čím více 

prediktorů respondenti splňovali, tím vyššího skóre dosahovali. V druhé fázi byli 

párováni a porovnáváni respondenti, kteří film viděli, s těmi, kteří film neviděli a mají 

stejné propensity skóre. PMS tak slouží k tomu, že lze určit, zda rozdíly v odpovědích 

mezi lidmi, kteří film viděli a těmi, kteří ho neviděli, jsou způsobeny zhlédnutím filmu  

a nikoli charakteristikami samotných respondentů. [Blakley 2016: 6, 12, 17] 

Další kategorií metodologických přístupů jsou ekonomické analýzy, které 

měření dopadu zjišťují pomocí ekonomické efektivity výsledků kampaní nebo filmů. 

Příkladem ekonomické analýzy je best-cost analysis. V té jsou náklady a sociální dopad 

těchto investic vyjádřeny finančně a jsou hodnoceny pomocí celkové hodnoty všech 

nákladů, výnosů a sociálních dopadů nebo poměrem pozitivních dopadů vůči nákladům 

a negativním dopadům nebo pomocí vnitřní míry návratnosti. [Clark et al 

 2004: 32] 

V této práci autorka vychází především z modelu CoMTI, který se zabývá 

trváním sociálního dopadu a jako možný způsob, jak zjistit vývoj dopadu, předkládá 
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dotazování v několika časových bodech. A právě problémem dynamiky sociálního 

dopadu se zabývá výzkum dopadu dvou dokumentárních filmů promítaných na festivalu 

Jeden svět 2016. Během něj probíhalo dotazování ve dvou časových bodech a bylo 

doplněno hloubkovými rozhovory. 

Dále je z uvedených přístupů v této práci využíván TPI index, ze kterého bylo 

vycházeno při měření emocionálního zaujetí diváků a aktivního jednání, jak je dále 

popsáno v kapitole o výzkumu konkrétních festivalových filmů. 

Naopak při zmíněném výzkumu nebyl použit přístup, který by se zabýval 

vychýlením z důvodu výběru respondentů zařazených do výzkumu dopadu (Propensity 

score matching). Protože byli dotazováni pouze diváci, kteří jeden z daných filmů viděli 

na festivalu dokumentárních filmů, je předpokladem, že změřený dopad lze vztáhnout 

pouze na festivalové publikum, nikoli na všechny diváky, kteří by film zhlédli. Na 

druhou stranu otázky při dotazování byly formulovány tak, že se jasně vztahují ke 

zhlédnutí filmu, a proto lze z dat zjistit, které změny nastaly právě v důsledku zhlédnutí 

filmu.  

Stejně tak zvolený přístup nezohledňuje ekonomickou efektivitu obou filmů, 

zvláště pak proto, že se jedná o filmy zahraniční produkce, které byly promítány na 

festivalu, a proto nebylo možné postihnout finanční náklady a celkové nefinanční 

přínosy, protože byl měřen dopad pouze na úzkou část z celkového publika obou filmů. 

2.4 Nástroje pro měření sociálního dopadu 

K měření dopadu lze využít některou z digitálních nástrojů, které se specializují 

na měření emocí, které film vyvolal a také na aktivitu na sociálních sítích. Sociální sítě 

se jeví jako vhodný předmět výzkumu právě proto, že na nich se obvykle mohou setkat 

jak tvůrci filmu nebo organizace, které ho šíří, s diváky, kteří film zhlédli. Současně se 

tu do kontaktu dostávají také diváci s dalšími potenciálními diváky, případně jedinci, 

které mají možnost ovlivnit. Výhodou sociálních sítí je, že zde lze sledovat jak 

emocionální rozměr dopadu, tak aktivní jednání jedinců (podpora neziskových 

organizací). 

Příkladem techniky pro měření dopadu je technika OVEE. OVEE je platforma 

založená společností Independent television service a podporovaná společností 

Corporation for Public Broadcasting. Smyslem programu OVEE je propojení diváků 

s tvůrci určitého video obsahu, kdy OVEE zajišťuje jednak vysílání videa a jednak 

diskuzi s jeho diváky. [OVEE.ITVS ]  
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Chattoo a Howe a uvádí, že OVEE poskytuje tři typy dat. Zaprvé jsou to data 

z průzkumu, kdy diváci mohou zodpovídat otázky kladené před, během a po zhlédnutí 

filmu. Za druhé jsou to data, která odpovídají datům z focus group. Ta jsou získána 

prostřednictvím online chatů s moderátorem, který řídí diskuzi mezi diváky určitého 

videa. Třetí typ dat je získáván pomocí tzv. emotikátoru, kdy diváci zaznamenávají 

klikáním na ikony své emoce vyvolané konkrétními scénami, které právě sledují. 

[Chattoo, Howe 2016 : 6] 

Na podobném principu funguje mobilní webová aplikace Harvis. Ta slouží 

k zachycení emocionálních reakcí diváků na nahraný či živý mediální obsah.  V první 

fázi Harvis techniky diváci vyplňují krátký dotazník, který poskytne informaci  

o kontextu zaujetí daného diváka. Během sledování diváci na svých telefonech vyjadřují 

reakce na video nebo prezentaci, v určitých scénách je pak video pozastaveno a diváci 

odpovídají na otázky vztahující se k danému obsahu. Po skončení projekce jsou pak 

data zpracována a filtrována dle demografických údajů a slouží například pro tvorbu 

témat, která jsou pro diváky důležitá, a ta jsou probírána v následné diskuzi. [A fourth 

act 2014] 

Dalším možným přístupem pro měření sociálního dopadu médií jako je 

dokumentární film, je analýza massmédií. Pro tu může být použita sentiment analysis 

neboli opinion mining, která se zaměřuje na analýzu názorů lidí, jejich pocitů, 

hodnocení a postojů vůči produktu, službě, jedinci či určitému problému. [Liu 2012: 1] 

V rámci té je možné využít nástroje pro analyzování obsahu sociálních sítí a blogů jako 

je aplikace Rankspeed nebo software Trackur. [Impcatguide] 

Tyto speciální techniky a analytické nástroje při výzkumu dvou dokumentárních 

filmů použity nebyly, především z důvodu dostupných prostředků k realizaci výzkumu. 

Koncepty emocionálního zaujetí filmu a aktivní jednání tak byly měřeny pomocí 

dotazníku, ve kterém byla použita škála emočního zaujetí a aktivního jednání z přístupu 

The participant index. 

2.5 Výzkum dopadu dokumentárních filmů na festivalu Jeden svět 

2.5.1 Cílová populace 

Cílovou populací výzkumu dopadu dokumentárních filmů bylo festivalové 

publikum, tedy lidé, kteří navštěvují filmový festival Jeden svět. Festivalové publikum 

se svým demografickým rozdělením liší od populace České republiky, a proto výsledky 
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výzkumu nejsou zobecňovány na obyvatele ČR. Z dat vyplývá, že mezi diváky festivalu 

bylo větší zastoupení žen, lidí ve věku do 35 let, a lidí s vysokoškolským vzděláním než 

je tomu u obecné populace ČR. Publikum na festivalu se také liší svým zaujetím  

a postojem k sociálním problémům, což je dalším důvodem, proč změřený dopad nelze 

zobecnit na celou populaci. Jak uvádí Blakley a kol., lidé, kteří se sami rozhodnou, že 

zhlédnou dokument o sociálním problému, jsou vychýleni od průměru populace 

v kontextu daného sociálního problému a je u nich výrazně vyšší pravděpodobnost, že 

podniknou jednání, které se film snaží vyvolat. [Blakley et al 2016: 6] 

2.5.2 Metoda sběru dat 

Jako metody sběru dat jsou při zkoumání dopadu dokumentárních filmů na 

diváky používány jednak kvantitativní metody – metoda samovyplňovacích dotazníků  

a metoda CAWI a kvalitativní metoda hloubkových rozhovorů. 

Kvantitativní část výzkumu tvořily dvě části. První vlna dotazování proběhla 

bezprostředně po zhlédnutí filmu a druhá vlna proběhla s časovým odstupem jednoho 

měsíce. Přibližně za osm měsíců byly provedeny rozhovory s šesti respondenty, kteří 

byly vybráni z těch, kteří se zúčastnili obou vln kvantitativního dotazování.   

V první vlně kvantitativního dotazování byla jako metoda sběru dat použity 

samovyplňovací papírové dotazníky. Tato metoda byla zvolena s ohledem na celkový 

design výzkumu, především pak na časové možnosti při sběru dat. Respondenti byli 

osloveni při vstupu do kinosálu, kdy obdrželi papírový dotazník a byli požádáni o účast 

ve výzkumu. Po zhlédnutí dokumentu byli vyzváni, aby vyplnili dotazník a odevzdali 

ho při odchodu. Také byli požádáni o uvedení emailové adresy pro možnost 

pokračování ve výzkumu a zúčastnit se i následujících vln. Do výzkumu byli zahrnuti 

všichni respondenti, kteří zhlédli film 10 miliard - co máte na talíři nebo film 

Cowspiracy na festivalu Jeden svět 2016 v Praze. Dotazování probíhala 7. 3. - 16. 3. 

2016 v kinech v Praze a dotazník po zhlédnutí filmu „10 miliard – co máte na talíři“ 

vyplnilo 396 respondentů po zhlédnutí filmu „Cowspiracy“ 266 respondentů. 

Výzkumným nástrojem v první vlně byl přibližně patnáctiminutový dotazník. Ten 

zjišťoval zaujetí diváka, emoční dopad, racionální dopad, chování a postoje v oblasti 

nákupu a konzumace potravin, obavy spojené s tématem diskutovaným ve filmu  

a záměr sociálního jednání v oblastech zjišťování informací o tématu, sdílení informací 

a aktivní. Pro zjištění dopadu byly koncepty nákupu a konzumace potravin a obavy 
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spojené s tématem dotazovány ve dvou časových rovinách, a to před zhlédnutím filmu  

a bezprostředně po zhlédnutí. 

V druhé vlně kvantitativního dotazování byla použita metoda CAWI (computer 

assisted web interviewing). V druhé vlně byli osloveni respondenti, kteří v první vlně 

dotazování poskytli svou emailovou adresu. Ani tady tedy nebyl prováděn výběr 

respondentů. V druhé vlně se zúčastnilo 168 respondentů, kteří zhlédli film „10 miliard 

- co máte na talíři“ a 105 respondentů, kteří viděli film „Cowspiracy“. Návratnost tedy 

činila 40 - 42 %. Její vysoká míra mohla být způsobena jednak silným zaujetím diváků 

tématem a jednak faktem, že výzkum zaštiťovala organizace Člověk v tísni. Z důvodu, 

že se jedná o lidskoprávní neziskovou organizaci, lze předpokládat, že měli lidé 

k výzkumu vyšší důvěru, než je tomu u komerčních výzkumů. Tato vyšší důvěra ve 

sponzora výzkumu pak mohla pomoci zvýšit míru návratnosti.  [Fang, Shao, Lan 2009: 

150] 

V této vlně byli respondenti osloveni přes email, kdy byli požádáni o vyplnění 

online dotazníku dostupného na zaslaném odkazu. Pro podporu vyšší míry návratnosti 

byli respondenti informováni o zařazení do slosování o akreditaci na další ročník 

filmového festivalu při odeslání vyplněného dotazníku. V druhé vlně kvantitativní části 

respondenti vyplňovali asi pětiminutový dotazník, který navazoval na předchozí 

papírový dotazník vyplňovaný v první vlně. Online dotazník obsahoval otázky ohledně 

chování a postojů v oblasti nákupu potravin a konzumace potravin a obav spojených 

s tématem diskutovaným ve filmu během jednoho měsíce po zhlédnutí filmu a otázky 

na to, jaké respondenti provedli sociální jednání v oblastech zjišťování informací  

o tématu, sdílení informací a aktivního jednání. 

Druhou částí výzkumu dopadu je kvalitativní část. V rámci té prováděla autorka 

hloubkové rozhovory s respondenty, kteří se zúčastnili obou vln. Bylo provedeno šest 

rozhovorů s více než osmiměsíčním odstupem od zhlédnutí filmu. Rozhovory byly 

provedeny jak s respondenty, u kterých byl v datech zaznamenán dopad, tedy posun 

v postojích a chování po zhlédnutí filmu, tak i ti, u kterých dopad zaznamenán nebyl. 

Cílem kvalitativní části výzkumu bylo prohloubení znalostí o dopadu dokumentů na 

diváky. Rozhovory byly strukturovány za účelem postihnutí všech dimenzí, které byly 

měřeny v předchozí kvantitativní části. Data získaná v rozhovorech pak měla posloužit 

především k vysvětlení příčin, omezení a podmínek sociálního dopadu na diváky. 
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2.5.3 Sběr dat 

Sběr dat v kvantitativní části výzkumu zajišťovala agentura Millward Brown  

a zadavatelem výzkumu byla nezisková organizace Člověk v tísni. Analýzy použité 

v této práci byly vypracovány autorkou samostatně. Rozhovory v rámci kvalitativní 

části byly provedeny a zpracovány autorkou práce nezávisle na komerčním výzkumu 

pouze za účelem použití dat v této práci. 

2.5.4 Operacionalizace 

Cílem výzkumu dopadu dokumentů na diváky bylo zjistit, do jaké míry a jakým 

způsobem ovlivnily zkoumané filmy postoje ohledně problému výroby a konzumace 

potravin bezprostředně po zhlédnutí filmu, po uplynutí jednoho měsíce od zhlédnutí 

filmu a čím byly ovlivněny schopnosti filmů ovlivnit postoje a chování diváků. 

Během výzkumu byly vymezeny tři dimenze. První dimenzí je dimenze 

předpokladu pro ovlivnění jednotlivce. V rámci té bylo zjišťováno hodnocení 

samotného filmu diváky. Hodnocen byl racionální dopad filmu a emocionální dopad. 

Pro změření emocionálního dopadu byla použita baterie otázek z výzkumného nástroje 

The participant index. Z dat TPI vyplývá, že čím vyšší je míra emocionálního zaujetí, 

tím vyšší je i míra sociálního jednání spojeného s daným problémem. [The participant 

index 2014: 5] To, že změření zaujetí lidí je prostředkem k zjištění dopadu potvrzuje  

i studie Deepening engagement for lasting Impact. [Learning for action 2013: 30] 

Koncept emocionálního zaujetí sestával z měření líbivosti filmu a položek měřicích 

míru vtažení diváka do příběhu dokumentárního filmu 

Kromě emocionálního dopadu byl měřen i racionální dopad na diváka, tedy to, 

do jaké míry je předkládaný problém pro diváka důležitý, jak je sdělení filmu 

srozumitelné a důvěryhodné a jak se film odlišuje od ostatních dokumentů na dané téma 

a motivuje k vyhledávání dalších informací. 

Druhá dimenze výzkumu zahrnovala zhodnocení, jak dokument ovlivnil postoje 

a chování jedince v oblasti výroby a konzumace potravin. Měřenými proměnnými byly 

zjišťování původu potravin, nákup potravin z velkovýroby, četnost konzumace masa  

a živočišných produktů, obava z nedostatku jídla na zemi či upřednostňování kvality 

potravin před cenou. 

Třetí dimenzí byla dimenze sociálního jednání, kde bylo zjišťováno, jak diváci 

působí na ostatní jedince ve společnosti. Při zjišťování tohoto stupně dopadu byla 

použita škála sociálního jednání v rámci metodologického přístupu The participant 



   

 

35 

  

index, která zjišťuje, zda divák po zhlédnutí filmu podnikl některé konkrétní aktivity 

z oblasti hledání informací, sdílení informací, nebo provedl individuální či kolektivní 

sociální akci spojenou s problémem, o kterém film pojednává. [The participant index 

2014: 3] V rámci výzkumu dopadu filmů 10 miliard – co máte na talíři a Cowspiracy 

však byly provedeny úpravy některých položek týkajících se sociálního jednání 

s ohledem na problematiku výroby a konzumace potravin.  

2.5.5 Diskuze použitých metod 

Z literatury zabývající se metodami a nástroji pro měření sociálního dopadu 

vyplývá, že existuje řada rozlišných způsobů měření dopadu, což vychází už ze 

samotného faktu, že sociální dopad lze vnímat různým způsobem a lze v rámci něj 

vymezit několik dimenzí, které vyžadují specifický přístup ke zkoumání. 

Cílem v rámci výzkumu měření dvou festivalových filmů je využití více metod, 

jejichž kombinace povede k postihnutí dopadu na diváky, kteří film zhlédli. Skutečnost, 

že aby byl přístup k měření dopadu komplexní, obvykle vyžaduje kombinování více 

metodologických přístupů, které postihují různé úrovně potenciálního dopadu, potvrzuje 

Napoli. [Napoli 2014: 26] Výzkum proto zahrnuje kombinaci metody dotazování 

publika ihned po zhlédnutí filmu a metody dotazování s měsíčním odstupem od 

zhlédnutí. Jako metody sběru dat jsou použity samovyplňovací papírové dotazníky  

(v případě první vlny) a metoda CAWI (v druhé vlně), během kterých budou získána 

data kvantitativního charakteru. Pro možnost vysvětlení rozdílů ve výpovědích 

bezprostředně po zhlédnutí a po měsíci je použita i kvalitativní metoda sběru dat – a to 

hloubkové rozhovory s respondenty, kteří se zúčastnili kvantitativního dotazování. Na 

základě literatury byly formulovány dimenze dopadu – kvalita filmu, zaujetí, změna 

chování a aktivního jednání, jejíž součástí je i působení na ostatní. Při měření dimenzí 

emocionálního zaujetí a aktivního jednání byly použity škály z metodologického 

přístupu TPI index. Proměnné pro měření dimenze změny chování pak vycházejí 

z tématu dokumentárních filmů a jednalo se tak o nákup potravin a konzumaci 

živočišných produktů. 

Uvedená metodologie byla zvolena s ohledem na dostupné prostředky pro 

výzkum, a proto byly v obou vlnách dotazování zvoleny metody založené na 

samovyplňování dotazníků respondenty, které jsou časově a finančně méně náročné, než 

metody založené na dotazování za pomoci tazatelů. Především v první vlně, kdy byli 
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respondenti dotazováni ihned po projekci v kinosálech, se jevila jako nejlépe 

proveditelná možnost sběr dat pomocí samovyplňovacích dotazníků. 

I přesto, že existují nástroje pro měření emocí během filmu jako je mobilní 

aplikace Harvis, takovéto metody nebylo možné využít, protože by vyžadovala 

zasahování do projekce (hodnocení filmu v průběhu, pozastavování filmu), jejíž 

zhlédnutí si diváci sami hradí. Naopak výhodou vyplňování dotazníku až po zhlédnutí 

může být fakt, že se divák mohl soustředit na informace uváděné ve filmu a nebyl 

rozptylován hodnocením v průběhu sledování. 

3. Analytická část 

V rámci analýzy kvantitativních dat bylo pracováno s daty z dvou vln dotazování. První 

vlny se zúčastnilo celkem 662 diváků a druhé vlně, který proběhla měsíc po zhlédnutí, 

se zúčastnilo 273 diváků. Návratnost v druhé vlně tedy činila necelých 42 %. 

Rozložení diváků v první vlně dotazování demograficky neodpovídalo populaci České 

republiky. Festivalové publikum vykazuje vyšší zastoupení žen, lidí ve věku 18 až 35 

let a lidí s vysokoškolským vzděláním (viz Tabulka 2). Proto výsledky níže nelze 

zobecňovat na celou populaci, nýbrž pouze na festivalové publikum. 

Na základě explorační analýzy bylo zjištěno, že data nesplňují předpoklad normálního 

rozložení, a proto jsou v analýzách použity neparametrické testy (viz Příloha 1). 

Konkrétně byly použita neparametrická a-nova, tedy Friedmanův test a neparametrický 

párový Wilcoxonův test. 

Tabulka 1: Počet respondentů v jednotlivých vlnách dotazování 

Dotazování 

Film 

10 miliard – co máte 

na talíři? 

Cowspiracy 

1. Vlna (po zhlédnutí) 396 266 

2. Vlna (1 měsíc po zhlédnutí) 168 105 

(Zdroj: autorka) 
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Tabulka 2: Zastoupení diváků dle demografických proměnných 

 

 

 

 

 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.:(první vlna dotazování, N=662) 

 

3.1 Rozdíly mezi krátkodobým a dlouhodobým dopadem 

V první části analytické části byly zkoumány rozdíly mezi výpověďmi diváků 

bezprostředně po zhlédnutí filmů a výpověďmi měsíc po zhlédnutí filmu. Aby bylo 

možné korektně porovnat výpovědi, byly do analýzy zařazeni pouze ti diváci, kteří 

odpověděli na dotazování v obou vlnách.  

V rámci zkoumání rozdílů v oblasti nakupování potravin, konzumace potravin a 

názorech spojených s problematikou bylo pracováno se třemi časovými rovinami. První 

rovinou byl postoj nebo chování před zhlédnutím filmu (zjišťovaný bezprostředně po 

zhlédnutí), druhou rovinou byl postoj nebo záměr chování bezprostředně po zhlédnutí a 

třetí rovinou byl reálný postoj a chování jeden měsíc po zhlédnutí (zjišťovaný měsíc po 

zhlédnutí). Rozdíl mezi postojem či chováním před zhlédnutím a bezprostředně po 

zhlédnutí byl definován jako krátkodobý dopad a rozdíl mezi postojem či chováním 

před zhlédnutím a jeden měsíc po zhlédnutí byl definován jako dlouhodobý dopad. 

Krátkodobý dopad při měření obou dokumentárních filmů tedy zahrnoval záměr 

respondenta změnit své chování v oblasti nákupu a konzumace potravin a jeho 

předpoklad, že bude vykonávat určité jednání jako například vyhledávání a sdílení 

informací z filmu. Dlouhodobý dopad je v této práci definován jako reálná změna 

respondenta, která se projevovala během měsíce po zhlédnutí. Je měřen pomocí 

deklarování respondenta při dotazování jeden měsíc po zhlédnutí filmu, že dané jednání 

provedl. 

Proměnná Zastoupení v % 

Pohlaví 

Muž 32,3 

Žena 67,7 

Věk  

Méně než 18 let 4 

18 - 25 let 25,3 

26 - 35 let 50,4 

36 - 45 let 11,3 

46 - 55 let 5,6 

56 a více let 3,4 

Stupeň dosaženého vzdělání  

Základní 5,9 

Vyučen/a 2 

Středoškolské s maturitou 25,9 

Vysokoškolské  66,2  
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K zjištění rozdílů mezi třemi rovinami byla použita neparametrická a-nova, tedy 

Friedmanův test. Následně byly rozdíly mezi jednotlivými obdobími zjišťovány pomocí 

Wilcoxonova testu. Dále uvedené rozdíly jsou testovány na hladině významnosti 95 %. 

Dle provedeného Friedmanova testu se průměry mezi jednotlivými časovými 

rovinami lišily, a tak byly provedeny párové testy mezi jednotlivými dvojicemi 

časových rovin. V oblasti dopadu na nakupování potravin se projevil krátkodobý dopad 

u všech položek u obou filmů, protože byl signifikantní rozdíl mezi průměry všech 

proměnných před zhlédnutím a po zhlédnutí. Dlouhodobý dopad, tedy rozdíl průměru 

proměnných se projevil také u všech proměnných kromě jedné položky u diváků filmu 

Cowspiracy. Hlavním záměrem však bylo zjistit, zda je rozdíl mezi krátkodobým a 

dlouhodobým dopadem. Ten se v případě nákupu potravin projevil u čtyř ze šesti 

proměnných (viz Tabulky 3 a 4), kde se statisticky významně lišily průměry 

proměnných bezprostředně po zhlédnutí a jeden měsíc po zhlédnutí. Průměr 

požadovaného chování po zhlédnutí (krátkodobý dopad) byl statisticky významně vyšší 

než průměr požadovaného chování po měsíci (dlouhodobý dopad). 

 

Tabulka 3: Nákup potravin - 10 miliard – co máte na talíři 

Výrok 

Průměr 
Krátkodobý 

dopad 

Dlouhodobý 

dopad 

Rozdíl 

Krátkodobý 

vs. 

dlouhodobý 

dopad PŘED 
PO 

zhlédnutí 

PO 

MĚSÍCI 

Zjišťování informací o 

zemi původu 

kupovaných potravin 
2,52 2,01 2,05 ANO ANO NE 

Nakupování potravin z 

lokální malovýroby (př. 

farmářské) 

2,98 2,34 2,75 ANO ANO ANO 

Nakupování potravin z 

velkovýroby (př. v 

supermarketech 

2,43 2,94 2,75 ANO ANO NE 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: škála 1= vždy, 5 =nikdy, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 168 
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Tabulka 4: Nákup potravin - Cowspiracy 

Výrok 

Průměr 
Krátkodobý 

dopad  

Dlouhodobý 

dopad 

Rozdíl 

Krátkodobý 

vs. 

dlouhodobý 

dopad PŘED 
PO 

zhlédnutí 

PO 

MĚSÍCI 

Zjišťování informací o 

zemi původu 

kupovaných potravin 
2,44 1,93 2,20 ANO ANO ANO 

Nakupování potravin z 

lokální malovýroby (př. 

farmářské) 
2,93 2,31 2,79 ANO NE ANO 

Nakupování potravin z 

velkovýroby (př. v 

supermarketech 
2,50 3,13 2,80 ANO ANO ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: škála 1= vždy, 5 =nikdy, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 105 

 

V oblasti konzumace potravin lze pozorovat jak projevy krátkodobého, tak i 

dlouhodobého dopadu. A i u tohoto konceptu se projevil efekt slábnutí dopadu, protože 

u čtyř ze šesti položek byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi krátkodobým a 

dlouhodobým dopadem (viz Tabulky 5 a 6). U položek, kde byl zjištěn tento rozdíl, byl 

vždy dopad bezprostředně po zhlédnutí vždy vyšší než dopad jeden měsíc po zhlédnutí. 

Tabulka 5: Konzumace - 10 miliard – co máte na talíři?,  

Výrok 

Průměr 
Krátkodobý 

dopad  

Dlouhodobý 

dopad 

Rozdíl 

Krátkodobý 

vs. 

dlouhodobý 

dopad PŘED 
PO 

zhlédnutí 

PO 

MĚSÍCI 

Konzumace masa 3,60 3,96 3,94 ANO ANO NE 

Konzumace živočišných 

výrobků 2,62 3,02 2,80 ANO ANO ANO 

Snaha jíst zdravě 2,22 1,87 1,99 ANO ANO ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: škála:1= několikrát denně, 5=méně často než jednou týdně, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N=168 

 

Tabulka 6: Konzumace - Cowspiracy 

Výrok 

Průměr 
Krátkodobý 

dopad 

Dlouhodobý 

dopad 

Rozdíl 

Krátkodobý 

vs. 

dlouhodobý 

dopad PŘED 
PO 

zhlédnutí 

PO 

MĚSÍCI 

Konzumace masa 3,67 4,41 4,20 ANO ANO ANO 

Konzumace živočišných 

výrobků 2,65 3,81 3,09 ANO ANO ANO 

Snaha jíst zdravě 2,13 1,80 1,82 ANO ANO NE 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: škála: 1= několikrát denně, 5 =méně často než jednou týdně), Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 105 
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Poslední oblastí, kde byly porovnávány tři časové roviny, byla oblast názorů 

spojených s problematikou výroby a konzumace potravin. I v této oblasti byl u diváků 

zjištěn krátkodobý dopad u všech položek. Dlouhodobý dopad se však projevil u čtyř ze 

šesti položek (viz Tabulky 7 a 8). Stejně rozdíl mezi výpověďmi bezprostředně po 

zhlédnutí a jeden měsíc po zhlédnutí se lišily u čtyř ze šesti položek (viz Tabulka 7 a 8). 

Z dat vyplývá, že u těchto položek byla průměrná hodnota souhlasu s výrokem po 

zhlédnutí výrazně odlišná od souhlasu před zhlédnutím a po měsíci se diváci měli sklon 

vracet zpět k původnímu postoji před zhlédnutím. 

Tabulka 7: Názory spojené s problematikou výroby a konzumace živočišných 

produktů - 10 miliard – co máte na talíři? 

Výrok 

Průměr 
Krátkodobý 

dopad  

Dlouhodobý 

dopad 

Rozdíl 

Krátkodobý 

vs. 

dlouhodobý 

dopad PŘED 
PO 

zhlédnutí 

PO 

MĚSÍCI 

Obavy z nedostatku 

jídla na Zemi. 
2,74 1,88 2,52 ANO ANO ANO 

Tolerování genetické 

úpravy rostlin a zvířat. 
4,06 4,20 4,18 ANO NE NE 

Upřednostňování 

kvality potravin před 

cenou. 

2,25 1,79 1,90 ANO ANO ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála: 1=rozhodně ano, 5= rozhodně ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 168 

 

Tabulka 8: Názory spojené s problematikou výroby a konzumace živočišných 

produktů – Cowspiracy 

Výrok 

Průměr 
Krátkodobý 

dopad  

Dlouhodobý 

dopad 

Rozdíl 

Krátkodobý 

vs. 

dlouhodobý 

dopad 

PŘED 
PO 

zhlédnutí 

PO 

MĚSÍCI 

   

Obavy z nedostatku 

jídla na Zemi. 
2,41 2,00 2,50 ANO NE ANO 

Uvědomování si 

energetické náročnosti 

živočišné výroby 

3,18 1,62 1,53 ANO ANO NE 

Plná důvěra 

v environmentální 

organizace. 

2,76 3,89 3,58 ANO ANO ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála 1=rozhodně ano, 5= rozhodně ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 105 

 

U oblastí dopadu: zjišťování informací, sdílení informací a aktivní jednání 

nebyla zjišťována rovina plnění před zhlédnutím, protože se jednalo o konkrétní 
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činnosti spojené se zhlédnutím filmu. V tomto případě je krátkodobý dopad definován 

jako míra předpokladu či záměru diváka bezprostředně po zhlédnutí, že vykoná dané 

jednání. Dlouhodobý dopad je definován jako deklarované chování či jednání jeden 

měsíc po zhlédnutí. V tomto případě bylo nutné rekódování proměnných měřicích 

krátkodobý dopad na dichotomické proměnné, aby bylo možné jejich porovnání 

s proměnnými měřící dlouhodobý dopad. V druhé vlně totiž diváci odpovídali, zda dané 

jednání vykonali či nikoliv. 

V rámci oblasti zjišťování informací o daném tématu byl zjištěn rozdíl mezi 

předpokladem a reálným chováním u šesti z 10 položek (viz Tabulky 9 a 10). U obou 

filmů byl však dodržen předpoklad hledání informací na sociálních sítích a 

zpravodajských internetových stránkách. U zbylých položek byl předpoklad hledání 

nadhodnocen vůči deklarovanému chování po měsíci. 

Tabulka 9: Aktivní jednání- zjišťování informací - 10 miliard – co máte na talíři? 

Prostředek 

Průměr 

Rozdíl Krátkodobý vs. dlouhodobý dopad 

PO zhlédnutí PO MĚSÍCI 

Youtube 1,45 1,77 ANO 

Sociální sítě (Facebook, 

Twitter,...) 
1,62 1,69 NE 

Webové stránky 

neziskových organizací 

nebo kampaní 

1,28 1,65 ANO 

Zpravodajské stránky na 

internetu 
1,43 1,52 NE 

Další dokumenty k tématu 1,18 1,64 ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála: 1=ano 2= ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 168 

 

Tabulka 10: Aktivní jednání- zjišťování informací – Cowspiracy 

Prostředek 

Průměr 

Rozdíl Krátkodobý vs. dlouhodobý dopad 

PO zhlédnutí PO MĚSÍCI 

Youtube 1,34 1,70 ANO 

Sociální sítě (Facebook, 

Twitter,...) 
1,57 1,63 NE 

Webové stránky 

neziskových organizací 

nebo kampaní 

1,57 1,73 ANO 

Zpravodajské stránky na 

internetu 
1,54 1,67 NE 

Další dokumenty k tématu 1,20 1,68 ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála: 1=ano 2= ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 105 
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V oblasti sdílení informací získaných z filmu se lišil předpoklad vůči 

deklarovanému chování u čtyř položek ze šesti (Tabulky 11 a 12). U tří případů byl opět 

předpoklad nadhodnocen oproti reálnému chování. V případě položky sdílení informací 

v diskuzi s ostatními lidmi bylo však reálné jednání vyšší, než byl původní předpoklad 

diváků. 

Tabulka 11: Aktivní jednání- sdílení informací - 10 miliard – co máte na talíři? 

Prostředek 

Průměr 

Rozdíl Krátkodobý vs. dlouhodobý dopad 

PO zhlédnutí PO MĚSÍCI 

Sociální sítě (Facebook, 

Twitter,...) 
1,55 1,86 ANO 

Email 1,79 1,87 ANO 

Diskuze s ostatními 

lidmi o tématu 
1,06 1,09 NE 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála: 1=ano 2= ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 168 

 

Tabulka 12: Aktivní jednání- sdílení informací – Cowspiracy 

Prostředek 

Průměr 

Rozdíl Krátkodobý vs. dlouhodobý dopad 

PO zhlédnutí PO MĚSÍCI 

Sociální sítě (Facebook, 

Twitter,...) 
1,54 1,81 ANO 

Email 1,78 1,84 NE 

Diskuze s ostatními lidmi 

o tématu 
1,15 1,07 ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála: 1=ano 2= ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 105 

 

Poslední oblastí byla oblast aktivního jednání spojeného s problematikou filmů. 

V rámci toho konceptu byl předpoklad signifikantně vyšší než deklarované chování po 

měsíci téměř u všech položek (Tabulka 13a a 14). Výjimkou bylo pouze položky 

bojkotování firmy nebo produktu u filmu „10 miliard – co máte na talíři?“ a snaha 

změnit názor jiné osoby u filmu „Cowspiracy“, kdy byl předpoklad diváky dodržen a 

krátkodobý dopad se tedy nelišil od dlouhodobého. 
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Tabulka 13: Aktivní jednání- deklarované aktivity- 10 miliard – co máte na talíři? 

Prostředek 

Průměr 
Rozdíl Krátkodobý vs. dlouhodobý 

dopad 

PO zhlédnutí PO MĚSÍCI 

Sledování, "lajkování" 
neziskových organizací 
nebo kampaní 

1,45 1,71 ANO 

Vytvoření videa, obrázku 
nebo článku k online 
sdílení 

1,89 1,96 ANO 

Zakoupení produktu 
podporující Váš názor 

1,20 1,30 ANO 

Bojkotování nějaké 
firmy nebo produktu 

1,22 1,27 NE 

Snaha změnit názor jiné 
osoby na problém 

1,21 1,30 ANO 

Finanční přispění 
neziskové organizaci 
nebo kampani 

1,58 1,93 ANO 

Zúčastnění se události 
týkající se problému 

1,30 1,85 ANO 

Dobrovolnická účast v 
neziskové organizaci 

1,61 1,92 ANO 

Pomoc se zakládáním 
nové organizace nebo 
kampaně 

1,71 1,97 ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála: 1=ano 2= ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 168 
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Tabulka 14: Aktivní jednání- deklarované aktivity – Cowspiracy 

Prostředek 

Průměr 
Rozdíl Krátkodobý vs. dlouhodobý 

dopad 

PO zhlédnutí PO MĚSÍCI 

Sledování, "lajkování" 
neziskových organizací 
nebo kampaní 

1,58 1,75 ANO 

Vytvoření videa, obrázku 
nebo článku k online 
sdílení 

1,87 2 ANO 

Zakoupení produktu 
podporující Váš názor 

1,20 1,34 ANO 

Bojkotování nějaké 
firmy nebo produktu 

1,30 1,45 ANO 

Snaha změnit názor jiné 
osoby na problém 

1,27 1,27 NE 

Finanční přispění 
neziskové organizaci 
nebo kampani 

1,78 1,97 ANO 

Zúčastnění se události 
týkající se problému 

1,31 1,87 ANO 

Dobrovolnická účast v 
neziskové organizaci 

1,73 1,96 ANO 

Pomoc se zakládáním 
nové organizace nebo 
kampaně 

1,81 1,97 ANO 

 (Zdroj: autorka) 
Pozn.: Škála: 1=ano 2= ne, Respondenti, kteří se zúčastnili obou vln, N= 105 

 

Celkově tedy z dat vyplývá, že lze pozorovat signifikantní rozdíly mezi 

krátkodobým a dlouhodobým dopadem u většiny měřených výroků u obou filmů a lze 

tak pozorovat jev slábnutí dopadu v průběhu času. 

3.2 Vliv emocionálního a racionálního zaujetí na míru dopadu 

Druhou hypotézou bylo, že racionální zaujetí diváka častěji povede 

k dlouhodobému dopadu než emocionální zaujetí. Cílem druhé části analýzy tedy bylo 

zjistit, jaký vliv má míra racionálního a emocionálního zaujetí na míru krátkodobého a 

dlouhodobého dopadu na postoje a chování diváků. 

Analýzy závislosti dopadu na emocionálním a racionálním zaujetí byly opět 

provedeny na respondentech, kteří se zúčastnili dotazování v obou vlnách. Byl zjišťován 

vliv emocionálního dopadu a racionálního dopadu na dopad v oblasti nakupování 

potravin, konzumace potravin, zjišťování informací, sdílení informací a aktivního 
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jednání. V rámci tohoto cíle byl pro zjištění souvislosti mezi typem zaujetí a dopadem 

v konkrétní oblasti použit Spearmanův korelační koeficient. 

K tomuto účelu byly vytvořeny dvě proměnné kardinálního charakteru pro 

emoční a racionální dopad, kdy každá proměnná byla spočtena jako součet proměnných 

určujících emocionální nebo racionální dopad. V případě emocionálního zaujetí se 

jednalo o šest položek a v případě racionálního zaujetí o čtyři položky, jejichž 

jednodimenzionalita je dále potvrzena faktorovou analýzou. 

Dále byly vytvořeny dichotomické proměnné, které zahrnovaly respondenty za 

oba filmy. Každá proměnná tak definuje, zda měl film na respondenta dopad v dané 

oblasti (kategorie 1), nebo ne (kategorie 0). Pro všech pět uvedených kategorií dopadu 

byly vytvořeny proměnné krátkodobého dopadu, které definují dopad na chování 

bezprostředně po zhlédnutí filmu. Stejně tak byly vytvořeny proměnné dlouhodobého 

dopadu, které definují dopad jeden měsíc po zhlédnutí filmu. 

Proměnná „Dopad potraviny“ definuje, zda u respondenta došlo k posunu 

alespoň o jednu kategorii na škále alespoň u jedné ze tří proměnných týkajících se 

nákupu potravin. Proměnná Dopad_potraviny_2 definuje tento posun v chování měsíc 

po zhlédnutí vůči chování před zhlédnutím, filmu. Totéž platí i pro proměnnou týkající 

se posunu v oblasti konzumace potravin. 

Proměnné dopad na hledání informací, dopad na sdílení informací a dopad na 

aktivní jednání byly definovány také jako dichotomické proměnné. Proměnná „Dopad 

na hledání informací“ po zhlédnutí definuje, zda respondent uvedl jako rozhodně nebo 

spíše pravděpodobné, že bude vyhledávat informace o filmu pomocí alespoň jednoho 

zdroje. Proměnná Dopad na hledání informací měsíc po zhlédnutí definuje, zda 

respondent uvedl, že využil alespoň jeden ze zdrojů k vyhledávání informací. Totéž 

platí i pro dopad na sdílení informací a aktivní jednání. 

Z této části analýzy se autorka rozhodla vypustit oblast dopadu týkající se názorů 

a postojů spojených s problematikou, protože se v rámci tohoto konceptu lišily položky 

mezi jednotlivými filmy s ohledem na zaměření filmu. Z tohoto důvodu tedy nebylo 

možné vytvořit souhrnnou dichotomickou proměnnou pro oba filmy. 

Tabulka 15: Reliabilita škál měřená pomocí Cronbachova alfa 
 Cronbachovo alfa N Počet položek 

Emocionální zaujetí 0,838 223 6 

Racionální zaujetí 0,627 214 6 

Racionální zaujetí 0,619 261 4 

 (Zdroj: autorka) 
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Prvním krokem v rámci zjišťování vlivu emocionálního a racionálního zaujetí 

bylo ověření reliability obou škál. K tomuto účelu byly zvoleny statistické nástroje 

Cronbachovo alfa, které poskytuje informaci o vnitřní konzistenci škály, a explorační 

faktorová analýza, díky které lze zjistit korelovanost jednotlivých proměnných a 

celkovou vhodnost modelu. 

Nejprve byla provedena explorační faktorová analýza bez určení počtu faktorů, 

která potvrdila jednodimenzionalitu emočního dopadu, kdy analýza vyhodnotila všech 

šest položek jako měřitelné pomocí jednoho faktoru. Model s jedním faktorem se 

projevil jako vhodný, protože hodnota KMO míry je 0,851, kterou lze označit za 

vysokou. Pomocí faktoru emočního dopadu lze vysvětlit 55,98 % celkového rozptylu 

proměnných. Analýza vyhodnotila všech šest položek jako měřitelné pomocí jednoho 

faktoru. 

Škála emociálního zaujetí vykazovala také známky vnitřní konzistence – 

Cronbachovo alfa dosahovala naměřené hodnoty 0,838, kterou lze považovat za velmi 

dobrou. 

Tabulka 16: Výstupy faktorové analýzy položek měřicích emocionální zaujetí 
Kaiser-Meyer-Olkin kritérium 0,851 

Bartlettův test (sig.) 0,000 

% vysvětleného rozptylu jedním 

faktorem 
55,981 

(Zdroj: autorka) 

 

Tabulka 17: Faktorové zátěže položek měřicích emocionální zaujetí 
Položka Faktorové zátěže 

Film se mi moc líbil. 0,733 

Film mě donutil o problému 

přemýšlet. 
0,666 

Film mě emocionálně zasáhl. 0,815 

Je pro mě obtížné dostat film z hlavy. 0,817 

Problém se týká mého každodenního 

života. 
0,606 

Film změnil můj život. 0,824 

(Zdroj: autorka) 

 

První krok explorační faktorové analýzy na původních šesti proměnných 

měřících nepotvrdil jednodimenzionalitu výroků, dle analýzy byly položky měřitelné za 

pomoci dvou faktorů. Proto byla na základě hodnot faktorových zátěží po kolmé rotaci 

faktorů v druhém kroku faktorové analýzy vyloučena položka „Film říkal něco jiného 

než ostatní dokumenty na stejné téma.“, která nejméně korelovala s faktorem 1. 
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Na základě druhého kroku byla opět po kolmé rotaci faktorů dle hodnot 

faktorových zátěží vyloučena v třetím kroku analýzy položka „Film mé motivuje k 

vyhledávání dalších informací o tématu.“, která nejméně korelovala s faktorem 2. 

V třetím kroku tedy vstupovaly do analýzy pouze čtyři výroky, jejichž 

jednodimenzionalita byla potvrzena. V tomto případě dosahovala KMO míra stále 

dostačující hodnoty 0,674 a podíl vysvětleného rozptylu byl 48,248 %. 

U škály, která měří racionální dopad, byla hodnota Cronbachova alfa 0,619. 

Vnitřní reliabilita této škály je tedy nižší než u škály emočního dopadu, avšak stále ji lze 

považovat za použitelnou. 

 

Tabulka 18: Výstupy faktorové analýzy položek měřicích racionální zaujetí 
 1. řešení 2. řešení 3. řešení 

Kaiser-Meyer-Olkin kritérium 0,683 0,691 0,674 

Bartlettův test (sig.) 0,000 0,000 0,000 

% vysvětleného rozptylu jedním 

faktorem 
30,784 32,825 48,248 

(Zdroj: autorka) 

 

Tabulka 19: Faktorové zátěže položek měřicí racionální zaujetí 

Položka 

Faktorové zátěže 

1. řešení 2. řešení 3. řešení 

Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 1 

Bylo snadné pochopit, co chtěl 

film říct. 
0,746 -0,091 -0,054 0,766 0,614 

Film říkal věci, kterým lze věřit. 0,734 0,183 0,193 0,756 0,757 

Film říkal věci, které pro sebe 

považuji za podstatné. 
0,768 0,249 0,426 0,673 0,807 

Film říkal něco jiného než 

ostatní dokumenty na stejné 

téma. 

-0,129 0,656 - - - 

Díky tomuto filmu mi téma 

připadá důležitější. 
0,236 0,805 0,828 0,121 0,573 

Film mé motivuje k vyhledávání 

dalších informací o tématu. 
0,297 0,724 0,857 0,117 - 

(Zdroj: autorka) 

 

Souhrnně lze říct, že reliabilita škály měřící emocionální dopad je vyšší než 

reliabilita škály měřící racionální dopad. Přesto lze parametry reliability obou škál 

považovat za dostačující a lze s nimi v analýze pracovat jako s obecnými faktory, které 

zastupují větší množství položek. V případě racionální škály byly dvě položky 

z původních šesti vynechány a v následující analýze vlivu emocionálního a racionálního 
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zaujetí je pracováno pouze se čtyřmi položkami zastupujícími racionální zaujetí. Po této 

úpravě škál lze tedy parametry reliability považovat za dostačující a lze s nimi v analýze 

pracovat jako s obecnými faktory, které zastupují větší množství položek. 

Po ověření reliability škál bylo zjišťováno, zda existuje vztah mezi 

emocionálním a racionálním zaujetím a jednotlivými oblastmi dopadu. Analýza 

ukázala, že existuje statisticky významný vztah mezi mírou emocionálního zaujetí a 

všemi pěti měřenými oblastmi krátkodobého dopadu. V rámci dlouhodobého dopadu 

jeden měsíc po zhlédnutí se projevila závislost mezi emocionálním zaujetím a čtyřmi 

oblastmi dopadu – nákup potravin, konzumace potravin, hledání informací a aktivní 

jednání. 

Co se týče racionálního dopadu, ten vykazoval statisticky významný vztah se 

třemi oblastmi krátkodobého dopadu (konzumace potravin a sdílení informací) a se 

čtyřmi oblastmi dlouhodobého dopadu (všechny kromě konzumace potravin). Závislost 

byla ve všech případech pozitivního charakteru, tedy čím vyšší byla míra emocionálního 

nebo racionálního zaujetí, tím vyšší byla pravděpodobnost, že se u respondenta projeví 

dopad. 

Výsledkem je tedy zjištění, že emocionální zaujetí má mírně větší vliv v rámci 

krátkodobého dopadu v podobě záměru (předpokladu) změny chování než v rámci 

dlouhodobého. Oproti tomu racionální zaujetí prokázalo větší vliv naopak na 

dlouhodobý dopad než na krátkodobý. 

Tabulka 20: Korelace emočního a racionálního zaujetí s dopady na chování a 

jednání  

Dopad v oblasti: Krátkodobý dopad Dlouhodobý dopad 

Emocionální 
dopad 

Racionální 
dopad 

Emocionální 
dopad 

Racionální 
dopad 

Nákup potravin ANO NE ANO ANO 

Konzumace 
potravin 

ANO ANO ANO NE 

Hledání informací ANO NE ANO ANO 

Sdílení informací ANO ANO NE ANO 

Aktivní jednání ANO NE ANO ANO 

(Zdroj: autorka) 
Pozn.: signifikantně nenulový Spearmanův korelační koeficient 

 

3.3 Kvalitativní výzkum 

Na kvantitativní část výzkumu navazovala kvalitativní část, která byla provedena 

výhradně za účelem využití výsledků v této práci. Bylo provedeno šest hloubkových 

rozhovorů s diváky, kteří se zúčastnili obou vln dotazování. Rozhovory byly 
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zpracovány pomocí tematické analýzy. Hlavními koncepty, na které se analýza 

rozhovorů zaměřila, korespondovaly s koncepty, kterými se zabývala kvantitativní část 

analýzy. Těmito hlavními tématy byly životní styl respondentů, hodnocení filmů, nákup 

a konzumace potravin, změna chování po zhlédnutí měřeného dokumentárního filmu, 

bariéry pro změnu konzumace, zjišťování informací, sdílení informací a aktivní jednání. 

Tabulka 21: Respondenti – demografické údaje 
Respondent Pohlaví Věk Zaměstnání 

A Muž 26-35 Manažer 

B Žena 65 V důchodu 

C Žena 38 Na rodičovské dovolené 

D Žena 23 Studentka VŠ 

E Žena 36 Na rodičovské dovolené 

F Žena 16 Studentka gymnázia 

(Zdroj: autorka) 

 

Životní styl 

Prvním tématem, na které se zaměřuje analýza rozhovorů s diváky, je jejich 

životní styl. Z rozhovorů vyplývá, že diváci, kteří navštívili jeden ze zkoumaných filmů 

na ekologické téma, se o téma zajímají a také se chovají pravděpodobně nadprůměrně 

ekologicky oproti zbytku společnosti. Potvrzuje to tak předpoklad, že diváci jsou značně 

vychýleni oproti obecné populaci České republiky. A tak je zapotřebí brát v potaz, 

proces vytváření dopadu na diváky je do velké míry ovlivněn jejich postojem a 

chováním před zhlédnutím filmu. 

Všichni respondenti uváděli, že se domnívají, že žijí ekologicky. Snaží se tedy 

přemýšlet nad svým chováním a snaží se jednat tak, aby příliš nezatěžovali planetu. 

V praxi to pro ně znamená, že především třídí odpad, snaží se šetřit vodou, nekupovat 

pořád nové věci, snaží se omezit spotřebu obalů potravin, neplýtvat jídlem, stravovat se 

ekologicky, používat lokální suroviny, využívat městskou hromadnou dopravu místo 

aut, omezit konzumaci masa. Obecně se snaží zbytečně nezatěžovat planetu, stravovat 

se ekologicky a snažit se nenásilným způsobem šířit osvětu ekologického chování i 

v blízkém okruhu lidí. 

Respondenti sami sebe označují jako uvědomělé a vnímají sami sebe jako ty, 

kteří se o téma ekologického způsobu života zajímají a ve srovnání se zbytkem 

společnosti se chovají spíše šetrně. 

„Myslím si, že lidé z mého okolí, kteří jsou vysokoškoláci a u kterých bych člověk 

čekal, že nad tím budou více přemýšlet, tak to často pro ně není téma. Že to neřeší. 
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Pořád se stane, že na člověka koukají divně, když člověk třídí odpad. My bydlíme 

v domě, kde nemáme tříděný odpad, a musí se vyjít kousek do kopce a my jsme jediní, 

kdo v domě ten odpad třídí.“ (žena 38 let) 

Respondenti si také myslí, že lidé ve společnosti jsou jednak líní a jednak je i 

nízká informovanost o možnostech ekologického způsobu života. 

„Myslím si, že to lidi moc neví, jaká je dnes situace, že by i jedli líp, plýtvali míň 

věcmi, které se nedají recyklovat. Ale neuvědomují si ty situace a mají málo zdrojů 

informací. Jsou asi i líní, ale možná by tak líní nebyli, kdyby jim to někdo víc podstrčil.“ 

(Žena, 16 let) 

Zároveň si uvědomují rozdíl mezi teoretickou představou, jak by bylo dobré se 

chovat ekologicky, a tím, co je reálně proveditelné. 

„Rozdíl je mezi teoretickou představou, jak by člověk rád žil a mezi tím, jaká je 

realita. Já jsem zastáncem střední cesty, jezdím MHD, pokud to jde, ale zase nejsem 

fanatický odpůrce aut. Člověk ví, že by bylo hezké nejezdit autem, nepoužívat plasty, 

chemické prací přípravky. Ale v praxi, když chce člověk fungovat, tak je potřeba 

všechno s mírou.“ (žena 38 let) 

 

Hodnocení filmu 

Respondenti navštívili film „Cowspiracy“ nebo „10 miliard – co máte na talíři“, 

protože je zaujalo ekologické téma nebo z důvodu, že je na film vzali jejich blízcí. Při 

otázce, co je na filmu nejvíce překvapilo a zasáhlo, uváděli, že, je překvapila 

demonstrovaná závažnost problému znečištění planety z důvodu pěstování dobytka, a že 

je tento problém spíše držen v utajení a naschvál se o něm na veřejnosti příliš nemluví. 

„To mě překvapilo, jaký je chov krav znečišťovatel a přišlo mi to takové 

neřešitelné. Vyděsilo mě, že je to takový velký problém.“ (žena 65 let) 

Film hodnotí jako určený pro široku veřejnost, protože se dané téma výroby a 

konzumace potravin týká všech lidí ve společnosti. Zároveň ale poukazují na fakt, že 

aby filmy zaujaly velké množství lidí, měly by být podány jednodušeji, populární 

formou. Zmíněné dokumenty zaujmou spíše lidi, kteří se o téma více zajímají a jsou 

v obraze, protože filmy byly velmi podrobné. 

Respondentka (38 let) poukazuje na možnost, že filmy se dostávají především 

k lidem, kteří se o téma zajímají a už se sami snaží žít ekologicky. 
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„Je otázka, jestli tyto filmy nepřesvědčují přesvědčené, nevím, do jaké míry se 

dostanou k lidem, kteří se o to téma vůbec nezajímají.“ (žena 38 let) 

Dle názoru respondentky (36 let) je ideálním divákem daného filmu mladý 

člověk, film by se měl například promítat ve školách, aby ovlivňoval mladé lidi, kteří 

si své návyky teprve osvojují. 

Nejmladší respondentka (16 let) uvedla, že se dozvěděla velké množství 

informací, které by se k ní jinak dostaly jen obtížně, protože se o nich nemluví a které 

ji hodně motivovaly.  

Děj filmu u některých respondentů splývá s jinými dokumenty na ekologické 

téma, protože se o téma aktivně zajímají, a proto vyhledávají další zdroje informací. 

Někteří respondenti tedy uváděli, že se příliš nových informací z filmu nedozvěděli. 

Někdo tedy zhlédnutí filmu považoval za ztrátu času, jiní to naopak považují za 

pozitivum. Přínos totiž spatřují i v opakování informací, které už sami vědí.  

„Člověk se tam dozví nové věci, slyší i to co ví, s něčím třeba ani nemusí 

souhlasit, ale donutí to člověka se znovu zamyslet nad věcmi, nad kterými přemýšlí a je 

to obohacující slyšet názor jiného člověka.“ (žena 38 let) 

Film však považují za srozumitelný, někteří informacím uvedeným ve filmu 

důvěřují. Pouze respondentka, 23 let si po zhlédnutí filmu „Cowspiracy“ ověřovala 

informace zmíněné ve filmu a vyšlo z toho, že jsou do jisté míry překroucené. 

 

Nákup a konzumace potravin 

Respondenti se snaží jíst zdravě a ekologicky, ale jsou si vědomi, že by se to 

dalo zlepšit, například by mohli omezit konzumaci sladkého a masa. Naopak snaha jíst 

zdravě se projevuje například nakupováním sezónních potravin u farmářů, omezením 

nakupování potravin ze supermarketu, omezením konzumace masa nebo snahou 

nakupovat české výrobky. 

Respondenti uvádí, že se v průběhu jejich života způsob stravování proměňoval. 

Ke změně došlo jednak v důsledku toho, že jsou nyní k dostání jiné potraviny, než 

v minulosti a zlepšila se i informovanost o tom, jak si lze připravit zdravá, vegetariánská 

či veganská jídla. Další změna u respondentů nastala, když se přestěhovali od rodičů 

nebo si začali nakupovat potraviny a stravovat se sami. Třetím impulzem pro změnu 

stravování je pak těhotenství a následné narození potomka, který pro správný vývoj 

vyžaduje vyváženou stravu včetně masitých pokrmů. 
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„Změnilo se to hodně. U nás v rodině se hodně jedl živočišný tuk, a když jsem 

byla malá, tak jsem to moc neovlivnila. Na začátku puberty jsem začala mít svojí vlastní 

hlavu a odmítala jsem takhle jíst a máma mě v tom podporovala, takže to nebylo tak 

těžký.“ (Žena, 16 let) 

K vegetariánství se respondenti staví pozitivně, avšak ti, kteří dodržují 

vegetariánskou stravu, ji nevnucují ostatním. Stejně tak ti, kteří jedí maso, 

vegetariánství neodsuzují a považují ho za jeden ze způsobů ekologického chování. 

„Nemyslím si, že vegetariánství je jediná správná cesta, ale myslím, že to je 

správná cesta, že maso není něco, co by člověk nutně potřeboval.“ (žena, 16 let) 

 

Změna chování po zhlédnutí měřeného dokumentárního filmu 

Respondenti většinou uváděli, že u nich k výrazné změně v oblasti nákupu  

a stravování nedošlo. Někteří byli motivování po zhlédnutí, ale poté je odradily nebo 

jim to znemožnily vnější okolnosti. Zásadním faktorem, který ovlivnil, že míra změny 

v konzumaci živočišných výrobků je malá, je to, že diváci-respondenti se chovali 

uvědoměle a byli informovaní o daném tématu již před zhlédnutím filmu, protože se o 

dané téma aktivně zajímají. 

Dalším faktorem, díky kterému se jeví dopad filmů jako menší, respektive nelze 

jej přesně vymezit, je důvod, že diváci zhlédli více filmů na podobné téma, které 

současně působí na změnu postojů a chování jedince. Proto informace a přejaté postoje 

a chování nelze přiřadit ke konkrétnímu filmu, a to jednak z důvodu, že si to divák 

nepamatuje a jednak si konkrétní zdroj působení ani neuvědomuje. 

„Názor jsem změnila nejen kvůli tomuhle filmu, ale obecně kvůli informacím, 

které dostávám, protože já takovýchto filmů vidím více. Ono nejde jen o krávy, ale třeba 

o chov slepic. Jak tam jsou v těch klecích. Ale tohle téma, nebo ty filmy jsou staré třeba 

20 let, takže to není, že by se o tom nemluvilo.“ (žena 65 let) 

„Často si jsou ty filmy podobné, neřekla bych, že ve filmu 10 miliard je něco, co 

bych si měla pamatovat vždycky. Jsou tam zajímavé věci, ale člověk je spíš vstřebá a 

podprahově je nasaje, ale nevnímá, že je to informace přejatá z toho filmu. Člověk ty 

základní informace zná, spíš si zapamatuje konkrétní scény, ale nebylo tam nic, co bych 

v životě neslyšela.“ (žena, 38 let) 



   

 

53 

  

Na druhou stranu nejmladší z dotazovaných respondentů pocítila zásadní vliv 

zhlédnutí dokumentárního filmu, především z toho důvodu, že získala nové informace o 

tématu. 

„Změnil se mi určitě názor. Po filmu jsem se začala o to téma hodně zajímat. 

Teď už se mi až příčí ta špatná vůle lidstva, že si neuvědomuje, co by mohli změnit. Dřív 

jsem se o to téma zajímala mnohem míň. Předtím jsem to řešila z pohledu vztahu ke 

zvířatům a po zhlédnutí i z toho ekologického pohledu.“ (žena, 16 let) 

 

Bariéry pro změnu konzumace 

Jedním z hlavních cílů hloubkových rozhovorů s respondenty bylo zjistit, jaké 

jsou bariéry změn chování v oblasti nákupu a konzumace potravin. Z rozhovorů 

vyplynulo, že existují čtyři hlavní bariéry. 

První bariérou je neshoda s partnerem v otázce stravování, respektive nutnost 

přizpůsobit se. Dle diváků je tedy běžným jevem, že ostatní členové rodiny mají jiný 

názor, jiné návyky a lidé jim nechtějí vnucovat svá přesvědčení. V takovém případě se 

pak snaží dojít ke kompromisu, místo toho, aby se snažili přiblížit ke svému ideálu. 

„Já kdybych vařila sama pro sebe, tak by to asi bylo mnohem jednodušší, dělala 

bych jen zdravé věci, ale to nejde, musím brát ohled i na ostatní.“ (žena 65 let) 

„Kdyby to bylo na mě, tak bych jedla určitě méně masa, ale protože mám 

manžela a dítě, tak vařím i pro ně. A manžel maso vyžaduje.“ (žena 38 let) 

„O to se snažím prakticky denně ale bez valných výsledků. Občas se snažím 

uvařit pro celou rodinu bezmasé jídlo, ale to pak většinou sklidím komentář typu, že 

kdyby v tom byl kus masa, tak by to bylo lepší. Moje sestra je podobný typ, taky 

potřebuje maso. Jsou lidi, kterým jídlo bez masa nepřijde úplně plnohodnotné.“ (žena 

38 let) 

Druhým limitujícím faktorem je obtížná dostupnost potravin, které by byly v 

souladu s ekologickým přesvědčením, jako je například nemožnost volby bezmasého 

jídla ve firemní kantýně. 

„Po zhlédnutí filmu si řekl, že ho bude jíst méně často, ale ke změně příliš 

nedošlo. Snažil jsem se jíst zdravěji a méně masa, ale třeba v páci v kantýně je někdy 

problém si vybrat bezmasé jídlo.“ (Muž 26-35 let) 

Dále respondenti uváděli jako bariéru finanční a časovou náročnost nakupování 

potravin jinde než v supermarketu. 
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„Snažím se, ale vím, že není možné kupovat vše BIO. BIO je v menší zastoupení 

oproti ne BIO. Je to drahé a není tak velký výběr.“ (žena, 36 let) 

„Byly tam věci, které by bylo hezké dělat. Třeba že by bylo dobře nenakupovat 

v supermarketu, ale dělám to. Jednak časově a jednak finančně je to dost velký rozdíl.“ 

(žena, 38 ket) 

 

Zjišťování informací 

Respondenti spíše neměli tendenci si aktivně hledat další informace přímo 

k danému filmu, spíše se obecně o téma zajímají, a tak se k nim čas od času dostávají 

další informace. 

„Myslím, že to téma jsem i pak nechala, po tom filmu jsem si řekla a dost, musím 

se věnovat něčemu víc praktickému. Ale to povídání má také smysl, než to dozraje 

k tomu, že člověk začne něco dělat. Takže ty filmy podporuju, aby nezmizeli ale už ne 

k tomu, aby mi něco daly, spíš jako politické přesvědčení.“ (žena, 36 let) 

Naopak nejmladší respondentka měla potřebu si hledat další informace, které 

souvisely s ovlivněním jejího postoje díky filmu.  

„Já jsem si zjišťovala věci, které pro to můžu udělat já. Co může být jednodušší, 

abych nejedla věci, které nechci jíst. Hledala jsem si to v knížkách o zdraví. Hledala 

jsem, kde můžu sehnat dobré sacharidy, jak můžu jíst pestře, abych měla všechny druhy 

bílkovin. Taky jsem hledala na internetu na stránkách lidí, kteří se tím dlouho zabývají. 

Vytáhla jsem si z toho hodně informací pro sestavení jídelníčku. To mi hrozně pomohlo, 

protože jsem se bála, že to nezvládnu. Ty informace jsem hledala asi 2 měsíce.“ (žena, 

16 let) 

 

Sdílení informací 

Informace o daném tématu jsou zvyklí sdílet především v diskuzi s ostatními 

lidmi, jak těmi kteří mají stejný názor, tak i s těmi, kteří o tématu smýšlejí jinak. Obecně 

zájem o téma a sdílení informací o tématu si diváci nespojují s konkrétním filmem, ale 

většinou když se o téma zajímají, tak informace spíše plynou a získávají je z vícero 

zdrojů. 

„Lidé se spíš sami začali ptát, protože si všimli rozdílu, že jím jinak, že jsem dřív 

jedla v jídelně a pak jsem si začala vařit sama zdravě, nebyla jsem unavená a hodně se 
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zlepšilo moje zdraví. O filmu jsem se bavila hlavně s lidmi, u kterých jsem zjistila, že ho 

předtím taky viděli, takže jsme se bavili o tom, co se nám na něm líbilo.“ (žena, 16 let) 

„Člověk obecně ty informace přímá, v hlavě si je přetaví a snaží se podle nich 

sám chovat a jít i příkladem. I když může být člověk terčem špičkování pro ostatní, tak je 

důležité se tím nenechat zviklat. Nebýt agresivní, ale zároveň se nenechat vykolejit a 

možná to pak na ty lidi působí víc a můžou taky něco změnit.“ (žena, 38 let) 

 

Aktivní jednání 

Aktivní jednání se projevuje například u nákupu potravin organického původu, 

omezením nakupování masa z velkochovů. Lidé se také snaží více zjišťovat, kde se dají 

koupit ekologické potraviny a případně je doporučují ostatním. 

„Hodně se změnilo to, že nekonzumuji mléko a že jsem hodně začala kupovat 

jiné věci. Napadlo mě i spojit se s neziskovou organizací, ale zatím jako student nemám 

moc možnosti něco změnit.“ (žena, 16 let) 

Z rozhovorů vyplývá, že důvody, proč diváci dlouhodobě nezměnili své chování 

v oblasti nákupu a konzumace potravin, mají praktický (racionální) charakter. Hlavními 

bariérami, na kterých se respondenti shodli, bylo braní ohledu na preference stravování 

ostatních členů domácnosti, finanční a časová náročnost nakupování ekologických 

potravin a jejich omezená dostupnost. 

Z rozhovorů také vyplývá, že by respondenti chtěli své chování změnit více, ale 

z praktických důvodů nemají tuto možnost. 

4. Diskuze 

Na tomto místě autorka uvádí limity této práce. Zaprvé je důležité upozornit, že 

výzkumu dopadu daných filmů se zúčastnili pouze diváci, kteří dobrovolně navštívili 

filmový festival Jeden svět 2016. Jak potvrdila analýza, demografické rozložení diváků 

neodpovídá obecné populaci České republiky. Zároveň lze předpokládat, že publikum je 

vychýleno od obecné populace i v otázce zájmu o ekologické téma daných dokumentů, 

v otázce míry ekologického chování. Proto nelze zjištěné výsledky analýzy zobecňovat 

na celou populaci. Lze také předpokládat, že problém vychýlení se navíc prohlubuje  

i v rámci jednotlivých fází použité metodiky. Je poměrně pravděpodobné, že diváci, 

kteří se zúčastnili druhé vlny dotazování, jsou tématem více zasaženi než ti, kteří se 

odmítli zúčastnit pokračování výzkumu. A proto je možné, že výsledky analýzy, která 
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byla prováděna pouze na divácích, kteří se zúčastnili obou vln dotazování, jsou 

vychýleny od výsledků, kterých by bylo dosaženo při analýze obecného festivalového 

publika. 

Podobnou tendenci lze očekávat i u respondentů, kteří se zúčastnili hloubkových 

rozhovorů v kvalitativní části po několika měsících od zhlédnutí filmu. U všech 

respondentů, kteří souhlasili s rozhovorem, byl totiž zaznamenán poměrně velký zájem 

o problematiku výroby a konzumace potravin. 

Druhým úskalím měření dopadu filmů na diváky v čase, je obtížnost určení, do 

jaké míry způsobil případný dopad měřený film a do jaké míry měly vliv další 

okolnosti. Z rozhovorů vyplynulo, že diváci jsou vystaveni toku informací o daném 

ekologickém tématu například z dalších dokumentárních filmů nebo z diskuzí 

s ostatními lidmi. Proto i samotní diváci v některých případech nejsou schopni určit, zda 

u nich dopad vyvolal právě měřený dokumentární film, protože jsou během měřeného 

období vystaveni působení několika faktorů současně. Lze předpokládat, že tento 

problém se prohlubuje s postupem času, protože roste pravděpodobnost, že od zhlédnutí 

filmu ovlivnily diváka i další podněty a také hraje roli zapomínání respondentů, jaké 

změny konkrétní film vyvolal. Proto především při dotazování během rozhovorů, které 

byly prováděny s výrazným časovým odstupem, bylo pro diváky náročné určit, jaký 

dopad na ně měl měřený film. 

Dalším limitem analýzy je omezená reliabilita škál emocionálního a především 

racionálního zaujetí. Autorka si je vědoma, že parametry vnitřní konzistence nejsou 

ideální. Za problematické lze označit hlavně vyřazení dvou položek racionálního 

zaujetí, které na základě teoretických poznatků tvoří koncept racionálního zaujetí. 

Avšak pro splnění korektnosti analytických postupů v rámci faktorové analýzy byly 

z analýzy vyřazeny, aby položky splňovaly základní požadavek jednodimenzionality. 

Jako vhodný předmět dalšího zkoumání v rámci oblasti měření dopadu 

dokumentárních filmů vidí autorka především důvody pro nekonzistenci předpokladu 

chování a reálného chování. V této práci byly předloženy některé konkrétní bariéry 

dopadu, avšak nebylo zjištěno, do jaké míry hraje roli například jev sociální desirability 

či jiné příčiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit využití metodiky měření dopadu 

dokumentárních filmů na diváky, která je založena na měření krátkodobého dopadu 

ihned po zhlédnutí a dlouhodobého dopadu s odstupem času. 

Snahou bylo především ověřit hypotézu, že krátkodobý předpoklad změny 

chování, který diváci uváděli během dotazování bezprostředně po zhlédnutí, je 

nadhodnocen oproti deklarovanému chování jeden měsíc po zhlédnutí. 

Dílčím cílem práce pak bylo zkoumat roli postoje diváka k filmu bezprostředně 

po zhlédnutí na míru krátkodobého i dlouhodobého dopadu. Tento postoj byl definován 

jako zaujetí, které může mít emocionální nebo racionální charakter.  

Součástí samotného výzkumu zmíněných dokumentů bylo kromě zjišťování 

dopadu v oblastech nákupu potravin, konzumace potravin, názorů na problematiku, 

zjišťování informací, sdílení informací a aktivního jednání i měření dimenze 

emocionálního a racionálního zaujetí diváka daným filmem.  

Na základě teoretických zjištění autorka došla k poznatku, že dokumentární 

filmy fungují na některých podobných principech jako reklamní sdělení, kdy oba typy 

sdělení mají za cíl přesvědčit diváka o určitém tvrzení a následně ovlivnit jeho postoj či 

chování. Na základě tohoto předpokladu byly využity poznatky z oblasti reklamní 

komunikace při přijetí východiska, že obdobně jako reklamy, tak i dokumentární filmy 

působí na diváky jak emocionální, tak i racionální cestou.  

Emocionální zaujetí bylo v případě měření filmů „Cowspiracy“ a „10 miliard – 

co máte na talíři“ konceptualizováno jako míra, do jaké byl divák zasažen a vtažen do 

příběhu. Samotná škála byla z převážné části přejata z metodologického přístupu The 

participant index k měření dopadu mediálního obsahu. [The participant index 2014] Její 

sestrojení však vycházelo z teorie transportace, která předpokládá, že míra vtažení 

jedince do příběhu ovlivňuje míru ovlivnění jeho postojů. [Green, Brock 2000: 701]  

Oproti tomu škála racionálního zaujetí vycházela z teoretických poznatků  

o hodnocení efektivity reklamních sdělení. Škála tak sestávala z položek, které se 

vztahují k racionálním odpovědím na reklamní sdělení, respektive v tomto případě 

odpovědí na dokumentární film. Atributy racionálního zaujetí tedy byly srozumitelnost, 

relevance tématu, odlišnost od ostatních dokumentů, motivace diváka a důvěryhodnost 

informací.  
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Na základě teoretických východisek byly stanoveny a v analytické práci 

ověřovány následující hypotézy: 

Hypotéza 1: Diváci nadhodnocují předpoklad změny chování bezprostředně po 

zhlédnutí oproti deklarované reálné změně. 

Hypotéza 2: Racionální zaujetí diváka častěji vede k dlouhodobému trvání 

dopadu než emocionální zaujetí. 

První hypotéza byla ověřována pomocí zkoumání, zda existují signifikantní 

rozdíly mezi mírou změny postoje či chování bezprostředně po zhlédnutí vůči postoji  

a chování před zhlédnutím a mírou změny postoje či chování jeden měsíc po zhlédnutí 

vůči postoji či chování před zhlédnutím.  

Z dat vyplývá, že míra krátkodobého dopadu je větší než míra dlouhodobého 

dopadu. Jinými slovy diváci nadhodnocují svůj předpoklad změny chování, který uvádí 

bezprostředně po zhlédnutí filmu, oproti deklarovanému chování jeden měsíc po 

zhlédnutí. U diváků lze tedy pozorovat efekt slábnutí dopadu, kdy míra krátkodobého 

dopadu je statisticky významně vyšší než míra dlouhodobého dopadu jeden měsíc po 

zhlédnutí. Toto zjištění potvrzuje první hypotézu. 

I přes obecnou tendenci nadhodnocovat předpoklad, lze pozorovat, že  

u některých konkrétních činností byl předpoklad a reálné chování konzistentní. 

Například u zjišťování informací přes sociální sítě a zpravodajské stránky se krátkodobý 

dopad vůči dlouhodobému nelišil ani u jednoho z měřených filmů. Položka diskuze 

s ostatními lidmi vykazovala konzistenci mezi předpokladem a reálným chování u 

jednoho filmu a u druhého filmu byl zjištěn dokonce signifikantně větší dlouhodobý 

dopad než krátkodobý. Jednalo se však o výjimku a jako obecný jev byl vypozorován 

pokles dopadu oproti původnímu předpokladu. 

To, že diváci predikované chování nadhodnocují, odpovídá i zjištění Ajzena, dle 

kterého může být konzistence záměru chování a reálného chování narušena nestabilitou 

záměru v čase, protože roste šance, že vnější okolnosti změní původní záměr daného 

chování. [Ajzen 2007: 101-104] S tím korespondují i poznatky získané v rámci 

kvalitativního výzkumu, který byl proveden s výrazným časovým posunem několika 

měsíců po zhlédnutí filmu. Z rozhovorů vyplynulo, že i když by lidé rádi změnili své 

chování v oblasti nákupu a konzumace potravin, setkávají se s praktickými bariérami, 

které jim změnu znesnadňují. Mezi tyto hlavní limity dopadu patří především odlišné 

stravovací návyky ostatních členů domácnosti a finanční náročnost a omezená 

dostupnost ekologických potravin. 
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Dalším vysvětlením, proč se liší předpoklad chování a deklarované chování po 

měsíci může být jev sociální desirability, která se projeví v momentě dotazování po 

zhlédnutí filmu tak, že divák uvede, že dané jednání vykoná, protože se domnívá, že se 

to od něj očekává. Jeho záměr a motivace však ve skutečnosti nejsou tak silné, a tak 

reálně dané jednání nevykoná. [Ajzen 2007: 101-104] 

Dále byl zkoumán vztah emocionálního a racionálního zaujetí a dlouhodobosti 

dopadu. V rámci tohoto vztahu bylo zjišťováno, zda existuje statisticky významný vztah 

mezi typy zaujetí a jednotlivými oblastmi dopadu a to jak krátkodobého, tak  

i dlouhodobého charakteru. 

Z dat vyplývá, že emocionální zaujetí má mírně větší vliv na krátkodobý dopad 

než na dlouhodobý. Vyšší míra emocionálního zaujetí vedla k větší pravděpodobnosti, 

že u respondenta dojde ke krátkodobému dopadu u všech pěti oblastí dopadu. Pouze  

u čtyř z pěti oblastí vedla vyšší míra emocionálního zaujetí k vyšší pravděpodobnosti 

dlouhodobého dopadu. 

Racionální dopad má naopak větší vliv na dlouhodobý než na krátkodobý dopad. 

Vyšší míra racionálního zaujetí vedla k větší pravděpodobnosti krátkodobého dopadu 

pouze u dvou oblastí. 

Oproti tomu k dlouhodobému dopadu vedla vyšší míra racionálního zaujetí  

u čtyř oblastí. Výsledky analýzy ohledně vlivu emocionálního a racionálního zaujetí 

nejsou zcela průkazné, protože především u emocionálního zaujetí byl rozdíl 

v souvislosti s krátkodobým a dlouhodobým dopadem malý. Přesto lze pozorovat, že 

emocionální zaujetí má více tendenci mít efekt na postoj diváka ihned po zhlédnutí. 

Naopak racionální zaujetí se jeví jako aspekt, který se projeví více v průběhu času. 

Jinými slovy lze říct, že u diváků s vysokým emocionálním zaujetím lze více 

očekávat efekt odeznívání dopadu než u diváků s racionálním zaujetím. 

Závěrem lze říct, že použitá metodika měření dopadu dokumentárních filmů na 

diváky potvrdila, že diváci mají tendenci nadhodnocovat svůj předpoklad změny 

postojů a chování vůči reálnému chování provedenému v průběhu času. Tato metodika 

se tedy jeví jako vhodná pro měření dopadu dokumentárních filmů, protože dokáže 

postihnout jak bezprostřední dopad ihned po zhlédnutí, tak reálně projevené změny 

v postojích a chování a změny mezi oběma dimenzemi.  

Rovněž se projevilo jako efektivní měření konceptů emocionálního  

a racionálního zaujetí, které mají určitý potenciál pro predikci dlouhodobosti dopadu. 
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Summary 

The aim of this work was to evaluate the use of the methodology of measuring 

the impact of documentary films on viewers, which is based on measuring the short-

term impact immediately after viewing and long-term impact with delay. 

In particular, it was intended to verify the assumption that the short-term 

intention of change of behavior that viewers present during the interview immediately 

after seeing would be overvalued against the behavior declared one month after seeing. 

The partial aim of the thesis was to examine the influence of viewer's attitude 

towards the film immediately after seeing on the extent of the short and long-term 

impact. This attitude was defined as an involvement that can be emotional or rational. 

Part of the research of the above-mentioned documents, besides researching 

impacts in the areas of food purchases, food consumption, opinions on the issue, 

searching information discovery, sharing information and action, was also measurement 

of the emotional and rational involvement of the viewer. 

On the basis of theoretical findings, the author has come to realize that 

documentary films work on similar principles as an advertising messages when both 

types of messages intend to persuade the viewer about a certain claim and consequently 

influence his attitude or behavior. On the basis of this assumption, the knowledge of 

advertising communication was taken on the basis that, documentary films as 

advertisements and influence audience both emotionally and rationally. 

When measuring movies "Cowspiracy" and "10 billion - what's on your plate" 

emotional involvement has been conceptualized as a measure of how the viewer has 

been involved and drawn into the story. The scale itself was largely taken from the 

participant's methodological approach to measuring the impact of media content. [The 

participant index 2014] However, its construction was based on the theory of 

transportation, which assumes that the degree of drawing into the story influences the 

degree of change of his attitudes. [Green, Brock 2000: 701] 

On the other hand, the range of rational involvement was based on theoretical 

knowledge about the effectiveness of advertising messages. The scale thus consisted of 

items that relate to rational responses to an advertisement, or, in this case, a response to 

a documentary. The attributes of rational involvement were therefore the 

understandability, the relevance of the topic, the difference from other documentaries, 

the motivation of the viewer and the credibility of the information. 
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On the basis of the theoretical bases, the following hypotheses were stated and 

then analyzed in the analytical work: 

Hypothesis 1: Viewers overestimate the intention of behavior change 

immediately after seeing in comparison with declared real change. 

Hypothesis 2: Rational involvement of the viewer more often leads to long-

lasting impact than emotional involvement. 

The first hypothesis was verified by examining whether there are significant 

differences between the extent of change of attitudes or behavior immediately after 

seeing the film toward to attitudes and behavior before the seeing, and the extent of 

change of attitude or behavior one month after seeing the film toward to attitudes or 

behavior before seeing. 

The data show that the magnitude of the short-term impact is greater than that of 

the long-term impact. In other words, audiences overestimate their assumption of 

behavioral change that occurs immediately after seeing the film, in comparison to the 

declared behavior one month after seeing the film. Thus, the effect of fading the impact 

can be observed for viewers, the extent of short-term impact is statistically significantly 

higher than the long-term impact extent one month after seeing. This finding confirms 

the first hypothesis. 

Despite the general tendency to overestimate the assumption, it can be observed 

that for some specific activities the assumption and real behavior were consistent. For 

example, when searching for information via social networks and news websites, the 

short-term impact on the long-term did not differ even in one of the measured films. The 

item of discussion the topic with other people showed consistency between the 

assumption and real behavior in one film, and the second film even had a significantly 

longer long-term impact than the short. However, this is rather an exception and the 

decrease of impact over the primary intention was observed as general phenomenon. 

Finding that audience overestimates predicted behavior correspond to Ajzen's 

claim, that consistency of intention of behavior and real behavior can be disrupted by 

instability of the intent over time, because the chance that any externalities change the 

primary intention is growing over time.[Ajzen 2007: 101-104]  

This also corresponds to the findings of qualitative research, which has been 

carried out with a significant delay of several months after the film has been seen. The 

interviews have shown that even if people would like to change their habits of shopping 

food and eating habits, they encounter practical barriers that make it difficult for them to 
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change. These major impact limits included the different eating habits of other 

household members and the financial demands and limited availability of organic food. 

Another explanation why the assumption of behavior and declared behavior in a 

month differ may be a social desirability phenomenon. It can occur in a moment of 

questioning after seeing the film when the viewer states that he is about to do some kind 

of action because he thinks he is supposed to do it. However, his intention and 

motivation are in fact not so strong, so he does not actually do so. [Ajzen 2007: 101-

104] 

Furthermore, the relationship between emotional and rational attraction and 

long-term impact was examined. Within this relationship, it was investigated whether 

there is a statistically significant relationship between the types of impact and the 

individual impact areas, both short-term and long-term. 

The data shows that emotional attitudes have a slightly greater impact on the 

short-term impact than on long-term. Higher levels of emotional involvement have led 

to a greater likelihood that the respondent will have a short-term impact on all five areas 

of impact. Only four out of five areas led to a higher degree of emotional involvement 

to a higher probability of long-term impact. 

The rational involvement has a greater influence on long-term rather than short-

term impact. Higher rationality has led to a more likely short-term impact on only two 

areas. 

In contrast, long-term impact has led to a bigger extent of rational involvement 

in four areas. The results of the analysis of the impact of emotional and rational 

involvement are not entirely conclusive, as the difference in short-term and long-term 

impact has been small in the case of emotional involvement. However, it can be 

observed that emotional involvement tends to have an effect on the attitude of the 

viewer right after viewing. Conversely, rational involvement seems to be an aspect that 

will manifest itself over time. 

In other words, it can be said that viewers with high emotional involvement are 

more likely to have the effect of dropping off than spectators with rational involvement. 

In conclusion, the methodology used to measure the impact of documentary 

films on viewers has confirmed that viewers tend to overestimate their predictions for 

changing attitudes and behavior towards real behavior over time. Therefore, this 

methodology seems to be suitable for measuring the impact of documentary films, as it 
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can capture both immediate impact after seeing the movie and real changes in attitudes 

and behavior and changes between these two dimensions. 

The measurement of concepts of emotional and rational involvement have 

emerged as an effective because of their potential to predict long-term impact. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Základní parametry explorační analýzy dat I (tabulka) 

 
 

Emoční 

zaujetí 

Racionální 

zaujetí 

Krátkodobý 

dopad Nákup 

potravin 

Dlouhodobý 

dopad Nákup 

potravin 

Krátkodobý 

dopad 

Konzumace 

potravin 

Dlouhodobý 

dopad 

Konzumace 

potravin 

N 541 503 631 263 634 271 

Chybějící 

hodnoty 18,3% 24% 4,7% 3,9 4,2 0,7% 

Průměr 11,9 10,65 0,705 0,586 0,625 0,56 

Medián 11 10 1 1 1 1 

Rozptyl 18,975 9,610 0,208 0,244 0,235 0,247 

Šikmost 0,892 0,643 -0,902 -0,349 -0,516 0,148 

Špičatost 0,782 0,648 -1,189 -1,892 -1,739 0,295 

Normální 

rozdělení 

(dle 

Kolmogoro

v-Smirnoff 

testu) 

NE NE NE NE NE NE 

 

Příloha č. 2: Základní parametry explorační analýzy dat II (tabulka) 

 
 Krátkodobý 

dopad 

Hledání 

informací 

Dlouhodobý 

dopad 

Hledání 

informací 

Krátkodobý 

dopad 

Sdílení 

informací 

Dlouhodobý 

dopad 

Sdílení 

informací 

Krátkodobý 

dopad 

Aktivní 

jednání 

Dlouhodobý 

dopad 

Aktivní 

jednání 

N 632 273 636 273 625 273 

Chybějící 

hodnoty 
4,5 0% 3,9% 0% 5,6% 0% 

Průměr 0,916 0,761 0,912 0,93 0,944 0,916 

Medián 1 1 1 1 1 1 

Rozptyl 0,077 0,182 0,080 0,065 0,053 0,077 

Šikmost -3,010 -1,237 -2,914 -3,402 -3,871 -3,01 

Špičatost 7,081 -0,474 6,514 9,641 13,03 7,113 

Normální 

rozdělení 

(dle 

Kolmogor

ov-

Smirnoff 

testu) 

NE NE NE NE NE NE 
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Příloha č. 3: Přehled měřených výroků a příslušných škál odpovědí (tabulka) 

 
Výrok Škála odpovědí 

Nákup potravin  

Zjišťování informací o 

zemi původu kupovaných 

potravin 
Vždy Většinou Občas Málokdy Nikdy 

Nakupování potravin z 

lokální malovýroby (př. 

farmářské) 
Vždy Většinou Občas Málokdy Nikdy 

Nakupování potravin z 

velkovýroby (př. 

v supermarketech 
Vždy Většinou Občas Málokdy Nikdy 

Konzumace masa 
Několikrát 

denně 

V podstatě 

denně 

Několikrát 

týdně 

Jednou 

týdně 

Méně 

často 

Konzumace živočišných 

výrobků 

Několikrát 

denně 

V podstatě 

denně 

Několikrát 

týdně 

Jednou 

týdně 

Méně 

často 

Snaha jíst zdravě 
Několikrát 

denně 

V podstatě 

denně 

Několikrát 

týdně 

Jednou 

týdně 

Méně 

často 

Názory spojené s 

problematikou 
 

Obavy z nedostatku jídla 

na Zemi. 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Tolerování genetické 

úpravy rostlin a zvířat. 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Upřednostňování kvality 

potravin před cenou. 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Uvědomování si 

energetické náročnosti 

živočišné výroby 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Plná důvěra 

v environmentální 

organizace. 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Hledání informací  

Youtube 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Sociální sítě (Facebook, 

Twitter,...) 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Webové stránky 

neziskových organizací 

nebo kampaní 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Zpravodajské stránky na 

internetu 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Další dokumenty k 

tématu 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Sdílení informací  

Sociální sítě (Facebook, 

Twitter,...) 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 
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Email 
Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Diskuze s ostatními lidmi 

o tématu 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Aktivní jednání  

Sledování, "lajkování" 

neziskových organizací 

nebo kampaní 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Vytvoření videa, obrázku 

nebo článku k online 

sdílení 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Zakoupení produktu 

podporující Váš názor 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Bojkotování nějaké firmy 

nebo produktu 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Snaha změnit názor jiné 

osoby na problém 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Finanční přispění 

neziskové organizaci 

nebo kampani 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Zúčastnění se události 

týkající se problému 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Dobrovolnická účast v 

neziskové organizaci 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

Pomoc se zakládáním 

nové organizace nebo 

kampaně 

Rozhodně 

ano 
Spíše ano 

Ani ano, 

ani ne 
Spíše ne 

Rozhodně 

ne 

 

 

Příloha č. 4: Korelační koeficienty – krátkodobý dopad (tabulka) 

 

Oblast 

dopadu: 

Emocionální dopad Racionální dopad 

Spearmanův 

korelační koeficient 

Signifikance testu Spearmanův 

korelační koeficient 

Signifikance testu 

Nákup 

potravin 
-0,196 0,004 -0,120 0,055 

Konzumace 

potravin 
-0,247 0,000 -0,165 0,008 

Hledání 

informací 
-0,177 0,009 -0,063 0,317 

Sdílení 

informací 
-0,273 0,000 -0,134 0,031 

Aktivní 

jednání 
-0,181 0,007 -0,108 0,083 
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Příloha č. 5: Korelační koeficienty – krátkodobý dopad (tabulka) 

Oblast 

dopadu: 

Emocionální dopad Racionální dopad 

Spearmanův 

korelační 

koeficient 

Signifikance testu Spearmanův 

korelační 

koeficient 

Signifikance 

testu 

Nákup 

potravin 
-0,218 0,001 -0,147 0,020 

Konzumace 

potravin 
-0,240 0,000 -0,051 0,417 

Hledání 

informací 
-0,238 0,000 -0,173 0,005 

Sdílení 

informací 
-0,130 0,053 -0,173 0,005 

Aktivní 

jednání 
-0,218 0,001 -0,208 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


