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Název diplomové práce: 

Psychologické fenomény v behaviorální ekonomii 

Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá tématem vybraných fenoménů behaviorální ekonomie. 

Konkrétně se jedná o fenomény vlastnický efekt, efekt návnady a paradox volby. Cí-

lem práce je ověřit influenci zmíněných fenoménů behaviorální ekonomie v praxi. 

Rešeršní část se pak zaobírá analýzou těchto jevů, které ovlivňují rozhodování ve finanč-

ních či ekonomických otázkách a způsobují, že se jedinec chová iracionálně, a nikoliv jako 

Homo oeconomicus. V analytické části jsou potom vybrané fenomény ověřeny metodou 

kvantitativní analýzy v reálném prostředí trhu na konkrétní společnosti. Kvantitativní ana-

lýza se týká především rozboru reakce zákazníků na marketingové strategie dané 

organizace v stanoveném období. Integrální součástí práce je na základě provedeného vý-

zkumu vyvození praktických doporučení pro zkoumanou společnost.  

Klíčová slova: 

iracionální chování, vlastnický efekt, efekt návnady, paradox volby
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Úvod 

Rozumné chování člověka je v životě považováno za samozřejmost a je zřejmé, že 

každý jedinec má touhu se chovat tímto způsobem. Rozumná rozhodnutí jsou proto 

víc než potřebná a opodstatněná, přičemž jsou navíc vyžadována ve všech oblastech 

života. Do těchto oblastí patří jednak oblasti týkající se citlivého charakteru, jako jsou 

peníze, zdraví, manželství, ale i méně významné oblasti, jako například situace, ve 

kterých se lidé rozhodují mezi koupí rohlíku nebo housky. Dle ekonomického modelu 

racionální volby by se jedinec ve všech uvedených oblastech měl rozhodovat ro-

zumně. Realita se však jeví být od vědecké teorie značně odlišná, neboť dle studií 

dochází k významnému porušování základních ekonomických postulátů. Právě touto 

otázkou, proč dochází k tomuto porušování a jak se v reálném světě projevuje, se 

bude zabývat tato diplomová práce. Ústředním tématem práce bude tedy behavio-

rální ekonomie, která se zabývá právě iracionálním chováním jedince. Zkoumány pak 

budou především vybrané fenomény spadající do oblasti studia této nedávno vzniklé 

ekonomické vědy, a to vlastnický efekt, efekt návnady a paradox volby.  

Autor si zvolil téma behaviorální ekonomie z pěti pádných důvodů. Za prvé, jedná 

se o velice zajímavou oblast ekonomie, která jako samostatná věda vznikla teprve 

nedávno. V souvislosti s tím si je autor práce vědom toho, že na Fakultě ma-

nagementu v Jindřichově Hradci kvalifikační práce na téma behaviorální ekonomie 

byly zpracovány pouze zřídka, ne-li vůbec. Autor má tedy vnitřní motivaci tuto tolik 

nepoznanou oblast více prozkoumat. Za druhé, v souvislosti s prvním důvodem by 

chtěl dát autor zpracováním této práce alespoň malý podnět k tomu, aby se behavio-

rální ekonomii dostávalo více pozornosti. Behaviorální ekonomie na Fakultě 

managementu je totiž zatím vyučována pouze v rámci jedné přednášky předmětů 

Ekonomie pro manažery a Finanční management v bakalářském programu, v magis-

terském programu pak v předmětu Ekonomie a hospodářská politika. Zaslouží si 

však více pozornosti, než se jí dostává, a do budoucnosti by mohla být vyučována 

v rámci samostatného regulérního předmětu. Za třetí, autor zpracovával na téma be-

haviorální ekonomie již bakalářskou práci s názvem Peněžní iluze a utopené náklady, 

která pojednávala o dvou vybraných fenoménech behaviorální ekonomie – peněžní 

iluzi a utopených nákladech. Lze tedy vyslovit soud, že tato diplomová práce nava-

zuje na autorovu bakalářskou práci. Autor chtěl proto dále rozvinout poznatky, které 

nabyl při zpracovávání své první kvalifikační práce, a případně je dál zužitkovat při 

tvorbě jeho diplomové práce. V ní pak chtěl nově nabyté informace o behaviorální 

ekonomii a vybraných fenoménech shrnout a dát do určitého rámce. V české litera-

tuře totiž toto téma zatím bohužel uceleně zastoupeno není. Z toho mimochodem 

vyplývá i skutečnost, že autor pro teoretickou část práce využil především zahraniční 
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vědecké články a studie publikované v žurnálech z oblasti ekonomie, psychologie či 

například sociologie. Za čtvrté, autor jsi zvolil dané téma také s ohledem na to, že je 

v jistém smyslu slova pro ekonomicky nevzdělané čtenáře snadné k pochopení. Je to 

totiž příjemný pocit, když student může nabídnout svoji práci k přečtení rodinným 

příslušníkům, kamarádům či komukoliv jinému, přičemž tito nemusí být vysokoškol-

sky vzdělaní jedinci v oblasti ekonomie. Nejedná se totiž o téma typu například 

finanční zdraví firmy, kde jsou rozebírány různé finanční ukazatele a kde čtenář 

vskutku potřebuje znát mnohé ekonomické termíny a skutečnosti, aby tématu poro-

zuměl. Za páté, sám autor, stejně jako při psaní své bakalářské práce, doufá, že 

výsledky této práce zužitkuje i ve svém životě, a sníží tím míru iracionálních rozhod-

nutí, které momentálně dennodenně činí.  

Cílem této diplomové práce je ověřit působení vybraných fenoménů behaviorální 

ekonomie v praxi. Vybrané fenomény budou ověřeny na datech společnosti Natura-

Med Pharmaceuticals. NaturaMed Pharmaceuticals je společnost zabývající se 

prodejem norských potravinových doplňků v České a Slovenské republice. Důvody, 

proč se autor rozhodl prozkoumat zrovna tento subjekt, jsou hned dva. Za prvé, dle 

autorova úsudku společnost NaturaMed Pharmaceuticals do určité míry využívá zde 

zkoumaných fenoménů k prodeji svých produktů. Druhý důvod je ten, že autor sám 

je zaměstnancem této společnosti, a má tedy jedinečnou příležitost blíže prozkoumat 

vybrané fenomény behaviorální ekonomie v reálném prostředí trhu. Zároveň bude 

mít samozřejmě i přístup k datům, ke kterým by se nezaměstnanec firmy vůbec ne-

dostal. Tato data budou vycházet z reklamních kampaní, které v této společnosti 

proběhly jednak v minulosti, ale i z kampaní, které se promítají do současnosti. Jed-

nat se bude výlučně o data sekundárního charakteru. To, že budou použitá ve 

výzkumu data z reálného prostředí, lze považovat za velkou devízu práce.  

Samotný výzkum bude pak bude pro každý fenomén čistě kvantitativní povahy. 

Data budou podrobena kvantitativní analýze, přičemž bude jako doplněk využita i 

komparativní analýza mezi zkoumanými objekty výzkumu. Celá analytická část bude 

vycházet z kontextové deskripce podmínek, ve kterých se jedinec při svém rozhod-

nutí nachází a které mohou toto rozhodnutí ovlivňovat. Následně pak bude snahou 

autora především zformulovat doporučení a návrhy, jak by mohla společnost Natu-

raMed Pharmaceuticals zlepšit své marketingové strategie.  

Teoretická část diplomové práce bude mít následující strukturu. První kapitola 

s názvem Racionální vs. iracionální chování se bude věnovat vysvětlení rozdílů mezi 

racionálním a iracionálním chováním spotřebitele s následným vymezením pojmu 

behaviorální ekonomie. Celá tato kapitola bude nutná pochopení všech následujících 
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kapitol. Následující kapitoly se pak budou věnovat již vybraným fenoménům behavi-

orální ekonomie. Konkrétně se bude jednat o vlastnický efekt, efekt návnady a 

paradox volby, a to v daném pořadí. Tyto jednotlivé kapitoly budou mít naprosto 

identickou strukturu, která se bude skládat z následujících částí: teoretické i prak-

tické vymezení daného fenoménu, vysvětlení příčiny jeho vzniku, možné faktory 

ovlivňující míru vykazování daného efektu a na závěr nebude chybět ani krátké shr-

nutí každé kapitoly věnující se danému efektu.  

Empirická část práce pak bude mít následující strukturu. První kapitola bude nést 

název Metodika práce. V ní bude vysvětlen konkrétní cíl práce, definovány výzkumné 

otázky, diskuse nad obecným přístupem k výzkumu, diskuse o použitých metodách 

a konkrétních postupech, diskuse nad vybranými daty, vyřešení etických problémů, 

a nakonec představení možných limitací a kladů vybraných metod a celkového vý-

zkumu. Další kapitola bude nést název Analýza výzkumného subjektu. V ní bude 

nejdříve představen vybraný subjekt, v tomto případě společnost NaturaMed Phar-

maceuticals, s. r. o. a posléze již budou následovat podkapitoly věnující se 

jednotlivým výzkumům vybraných fenoménů. Diskuse nad výsledky výzkumu budou 

obsaženy v každé kapitole věnující se danému efektu. Ta bude obsahovat zejména 

autorovy případné návrhy a doporučení, z kterých by mohla společnost NaturaMed 

Pharmaceuticals pro svoje podnikání benefitovat. Po všech těchto kapitolách již bude 

následovat Závěr, který bude obsahovat shrnutí celé práce.  
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1 Racionální vs. iracionální chování   

V této kapitole bude vysvětlen rozdíl mezi racionálním a iracionálním chováním je-

dince. Dále budou stručně uvedeny některé teorie ilustrující nový pohled na 

racionální chování jedince v reálném prostředí. Na závěr kapitoly bude představena 

nová odnož ekonomie, takzvaná behaviorální ekonomie.  

1.1 Racionální chování  

Slovník cizích slov definuje slovo racionální ve dvou rovinách: 

1. rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný  

2. účelný, hospodárný (ABZ.cz: slovník cizích slov, 2017) 

Druhý význam slova racionální by mohl být odvozen od významu prvního. Jestliže 

je například nějaká činnost účelná nebo hospodárná, je zřejmé, že ji prováděl člověk, 

který, než ji učinil, vycházel z úvahy, rozumem si ji odůvodnil, udělal ji správně, byl 

tedy rozumný – racionální. V ekonomii, což je věda zabývající se tím, jak se lidé roz-

hodují a jaké následky mají jejich rozhodnutí (Šťastný, 2014), se pak toto slovo 

používá ve spojení s teorií racionální volby (Fine a Milonakis, 2003). Teorie racio-

nální volby má původ v neoklasické ekonomii (Banerjee a Murphy, 2011) a dle ní se 

jedinci snaží maximalizovat výnosy, a naopak minimalizovat náklady. Když se jedinec 

rozhoduje, nejdříve zváží očekávané výnosy a porovná je s očekávanými náklady. Ná-

sledně se rozhodne pro takovou volbu, ze které bude mít nejvyšší přínos, tedy užitek 

(Martinás a Reguly, 2012).  

Běžně se lze se slovem užitek setkat zejména v souvislosti se zjišťováním prospě-

chu nebo výhod plynoucích z určité činnosti nebo z využívání určitého produktu. 

V ekonomii má užití slova užitek v podstatě stejný význam a lze jej definovat jako 

subjektivní pocit uspokojení plynoucí ze spotřeby jednotlivých statků (Macáková et al., 

2003, str. 48). Dále je důležité dodat, že z této definice jsou absentovány emoce, pro-

tože jsou příliš komplexní, prchavé a nezvladatelné (Jarboui et al., 2012). Samotnou 

funkci užitku lze vidět na obrázku 1, který znázorňuje závislost užitku na množství 

statku (Hořejší et al., 2010, str. 53). Z této funkce lze vypozorovat, že užitek ze spo-

třebovávaného statku celkově roste, nicméně míra tohoto růstu postupně klesá. Toto 

klesání se může dokonce dostat až do bodu, kdy celkový užitek začne klesat do zá-

porného stavu (Hořejší et al., 2010). Tomuto jevu však již dále nebude věnována 

pozornost, neboť jeho další rozvinutí není nyní až tak podstatné.  
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Obrázek 1: Funkce užitku 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Hořejší et al., 2010 

Z teorie racionální volby a potažmo i zmíněné teorie užitku pak vychází termín Homo 

oeconomicus, což je jedinec, který jedná naprosto racionálně. Jeho vlastnosti jsou ná-

sledující: Homo oeconomicus přichází do situací, ve kterých se musí rozhodovat 

s exogenně danými a určenými preferencemi. Tyto preference se vztahují na zboží a 

služby, které jsou vyráběny, spotřebovávány a směňovány. Homo eoconomicus je za-

měřený na sebe, stará se pouze o osobní zájmy skládající se ze zboží, práce a volného 

času. Homo oeconomicus je zaměřený na výsledek, stará se o sociální interakce je-

nom do takové míry, která ovlivňuje jeho konečnou spotřebu a bohatství. Homo 

oeconomicus má míru časových preferencí, které mu umožňují alokovat spotřebu 

v průběhu času konzistentním způsobem, odrážejíc jeho blaho a zájem o blaho bu-

doucích generací (Gintis, 2000).  

Homo oeconomicus se tedy vyznačuje několika charakteristikami, které slouží 

k lepšímu pochopení trhu (Toth, 2013), avšak nejsou úplně autentické (Gintis, 2000). 

Právě proto je teorie racionální volby a potažmo i charakteristika Homo oeconomica 

často terčem kritiky (Whalley, 2004; Marinescu, 2012), neboť jedinec se dle nich jeví 

jako robot, který myslí jen na sebe a nedělá chybná rozhodnutí. Z teorie racionální 

volby pak vyplývá, že když jsou do určité situace dosazeni dva jedinci, kteří mají 

úplně stejné možnosti, tak se rozhodnou naprosto stejně (Marinescu, 202). Je však 

zřejmé, že toto se děje zřídka, což naznačují i empirické výzkumy (Caplan, 2000; 

Whalley, 2004). Z těchto důvodů se objevil a dostává se do popředí ekonomické vědy 

pojem iracionální chování.  
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1.2 Iracionální chování 

Slovník cizích slov definuje slovo iracionální ve dvou rovinách:  

1) vymykající se rozumu, rozumem nepochopitelný  

2) protichůdný rozumu, protirozumový, absurdní (ABZ.cz: slovník cizích slov, 

2017) 

Z výše uvedených významů lze vyvodit, že iracionální chování by se dalo nazvat 

dokonce až chování bláznovské nebo chování mentálně narušeného člověka. Ovšem 

do takových extrémních pojmenování není nutné zacházet. Iracionální chování 

v ekonomii totiž znamená pouze opak chování racionálního, tedy toho, které je v sou-

ladu s teorií racionální volby. Právě po tom, co si ekonomové uvědomili, že lidé se 

zpravidla racionálně nechovají, se začaly postupně objevovat různé diskuse a teorie 

o tom, čím se iracionální chování od racionálního odlišuje a jakou roli v tom mohou 

hrát například sociologické či psychologické faktory.  

Jedním z prvních vědců, kteří zkoumali to, jak může být ekonomie vůbec spojena 

s psychologií, byla například Hoyt (1926), která zavedla pojem objektivní racionalita. 

Dle ní lze objektivní racionalitou nazvat stav, kdy platí následující tři podmínky sou-

časně: a) jedinec vlastní informace, na jejichž základě koná b) jedinec je ochoten 

využít tyto informace, a to buď vědomým nebo nevědomým způsobem c) schopnost 

jedince tyto informace využít (Hoyt, 1926). Simon (1960) byl pak jedním z prvních 

vědců, kteří začali přímo zpochybňovat předpoklad absolutní racionality jedince. Si-

mon totiž představil koncept takzvané omezené racionality, který se velmi podobá 

konceptu objektivní racionality od Hoyt. Dle něj je racionální chování omezeno třemi 

faktory: a) informace jsou omezené b) individuální motivace jedince c) omezená ka-

pacita lidského myšlení (Simon, 1960). 

Pokud jsou srovnány tři podmínky objektivní racionality od Hoyt se třemi faktory 

omezené racionality Simona, lze vydedukovat, že se v podstatě jedná o stejné faktory. 

Hoyt uvádí v první podmínce informace, na jejichž základě jedinec koná, Simon zase 

uvádí faktor, kdy všechny informace jsou omezené. Autoři mají pravděpodobně na 

mysli to, že jedinec nemá přístup ke všem informacím, a má tedy k dispozici pouze 

nějaký základ, který mu umožňuje vyhodnotit situaci a rozhodnout se. Druhou pod-

mínku Hoyt, schopnost jedince využít informace, lze spojil s druhým faktorem 

Simona, že rozumová kapacita lidského myšlení je omezená. Oba autoři zřejmě na-

ráží na to, že jedinec je omezen nejen dostupnými informacemi, ale i schopnostmi a 

vyspělostí svého rozumu a myšlení tyto informace zpracovat. Třetí podmínka u Hoyt 

je ochota využít dané informace, a to buď vědomě, nebo nevědomě, u Simona je třetí 
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faktor individuální motivace jedince. Oba autoři zřejmě naráží na to, že rozhodování 

jedince závisí i na tom, jaké cíle má a co ho vůbec nutí se zabývat daným problémem.  

Co se týče současných autorů, například Marinescu (2012) rozšiřuje Simonovu 

omezenou racionalitu tím, že rozděluje překážky, které nedovolují učinit jedinci ra-

cionální rozhodnutí, na endogenní a exogenní. Endogenní překážky jsou takové, 

které omezují získávat a zpracovat informace a které vychází zevnitř jedince. Exo-

genní překážky pak představují komplexitu kontextu rozhodnutí a vychází z vnějšího 

prostředí jedince (Marinescu, 2012). Toth (2013) se zase snaží rozlišit racionalitu od 

iracionality tím, že odděluje logické činy od nelogických. Tvrdí, že logické činy jsou 

ty, které spojují prostředky s cílem skrz logické spojení, které vypadá logické neje-

nom jedinci, který koná dané rozhodnutí, ale také nezávislému jedinci, tedy jedinci 

zvenčí. Pro tyto logické činy je objektivní cíl stejný jako ten subjektivní (Toth, 2013). 

Toth měl subjektivním cílem na mysli zřejmě takový cíl, který je jedinec konající roz-

hodnutí schopen jasně identifikovat a vnímat. Objektivní cíl je naopak ten, který 

vnímá a identifikuje jedinec zvenčí. K logickému činu v tomto případě tedy dochází 

v takovém případě, kdy cíl, kterého se snaží jedinec v dané situaci dosáhnout, musí 

být dobře patrný i pro ostatní jedince. Dle Totha jsou dále nelogické činy ty, kde není 

žádné objektivní spojení mezi prostředky a cílem a kdy se navíc objektivní cíl liší od 

subjektivního cíle (Toth, 2013). K nelogickému činu tedy dochází v takovém případě, 

kdy subjektivní cíl, kterého se snaží jedinec dosáhnout, není pro ostatní jedince 

zřejmý a identifikovatelný.  

Toth dále dodává, že propast, která odděluje subjektivní zhodnocení spojení roz-

hodnutí s jeho cílem a objektivní realitou, připouští čtyři příčiny nelogického 

rozhodnutí: zvyky a obyčeje, předsudky, pudové chování a utopické plány (Toth, 

2013). Je zřejmé, že uvedené příčiny nelogického rozhodnutí vytváří závoj, který 

brání ostatním jedincům identifikovat cíle jedince konajícího rozhodnutí. Pokud ně-

kdo vůbec nezná zvyky a obyčeje dané kultury, jen těžko může pochopit, proč se daný 

jedinec chová určitým způsobem. Pokud má jedinec konající rozhodnutí nějaké před-

sudky vůči něčemu, a tyto předsudky jsou ostatním neznámy, opět lze jen stěží 

pochopit jeho motivy. Stejně tak i pudové chování (hněv, sexuální chtíč apod.) mohou 

zkreslit skutečné cíle daného jedince. V neposlední řadě i utopické plány a nadměrná 

představivost mohou vytvářet pro jiné jedince dojem, že jedinec jedná iracionálně a 

nekoná to, co by se jinak pro okolí jevilo jako logické. Je možné ještě dodat, že se dají 

tyto překážky, které uvádí Toth, rozdělit do endogenních a exogenních kategorií dle 

Marinesca (2012). Do endogenních lze přiřadit předsudky, pudové chování a uto-

pické plány, neboť všechny vychází zevnitř jedince. Naopak do exogenních lze 

přiřadit zbývající zvyky a obyčeje, neboť ty vychází z vnějšího prostředí jedince.  
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Sunstein (2000) dále velice dobře shrnuje důvody pro iracionální chování, když 

tvrdí, že dle ekonomické teorie racionální volby existuje jen jedna cesta k učinění ra-

cionálního rozhodnutí, avšak na druhou stranu existuje mnoho cest, jak může jedinec 

učinit iracionální rozhodnutí (Sunstein, 2000). Toto tvrzení bylo stručně vyjádřeno 

v předešlých odstavcích, kdy bylo uvedeno několik možných způsobů, jak jedinec 

může dosáhnout iracionálního chování. Jak tvrdí Sunstein, cest je více než ty zde uve-

dené. Ty však mohou být rozděleny do mnoha dalších, a ačkoliv se autoři mohou lišit 

v jednotlivých příčinách způsobujících iracionální chování, všichni poukazují na jaksi 

identické body, které budou nyní stručně shrnuty do čtyř kategorií.  

První kategorie jsou informace, jejich získávání a zpracování. Dle Pudila (2015) 

jedinec nikdy nebude mít k dispozici všechny informace, které k rozhodnutí potřebuje. 

Kdyby je měl, nešlo by o rozhodnutí, ale o předem jasný závěr (Pudil, 2015). To by se 

pak však lidé chovali jako nějaké stroje. Nicméně toto se neděje a problém s informa-

cemi tady bude vždy, a tudíž i problém s iracionalitou. Druhá kategorie je inteligence 

a schopnosti jedince, které omezují dané informace zpracovat a zacházet s nimi pat-

řičnými způsobem. Patří sem IQ, vlohy, talent. Toto vše má velký vliv na učinění 

rozhodnutí. Třetí kategorie je vnitřní motivace a vnitřní důvody, proč jedinec koná 

tak, jak koná. Okolí tyto faktory nevidí. V tomto směru lze souhlasit s Thagard a 

Nisbett (1983), kteří tvrdí, že lidé nemají soudit ostatní lidi a říkat, že se chovají ira-

cionálně, dokud nemají empiricky ověřeno, co dělají, když porušují normativní 

standardy uvedené v teorii racionální volby (Thagard a Nisbett, 1983). Ačkoliv se 

tedy okolí mohou zdát činy jedince iracionální, pro něj samotného mohou být logické 

a racionální, neboť k nim může mít racionální pohnutky. Proto je potřeba přistupovat 

k soudu jedincova chování opatrně. Čtvrtým problémem je kontext situace. Každá si-

tuace je jiná a na žádnou se nelze stoprocentně připravit, což znamená, že samotné 

situační podmínky mohou nutit jedince jednat iracionálně. Příkladem by mohla být 

situace, kdy jedinec, který preferuje užívání smartphonu, ve skutečnosti užívá tlačít-

kový telefon. Dokud okolí nezjistí, že jedinec nemá dostatek finančních prostředků 

na zakoupení smartphonu, může se mu zdát jeho chování iracionální a nelogické.  

Čtenáři po přečtení výše zmíněných odstavců může vyvstat otázka, proč se vůbec 

využívá teorie racionální volby a teorie Homo oeconomica, když tyto teorie jsou spíše 

utopií nežli vzorovou ukázkou reality. Je zřejmé, že tyto modely lze jen těžko apliko-

vat do reálných situací. Myšlenka racionality je však důležitá zejména pro ekonomy, 

nebo minimálně pro mainstreamové ekonomy. Teorie racionální volby je totiž počá-

teční bod toho, co vůbec ekonomové následně dělají: přidávají k triviálním 

vysvětlením určitých jevů vysvětlení netriviální. Z tohoto důvodu by nemohla existo-

vat věda ekonomie a bez ekonomie by člověk nebyl schopen rozeznat racionální 
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chování od iracionálního. Přítomnost iracionality v lidském rozhodování tudíž ne-

zbavuje ekonomii její užitečnosti a důležitosti. Předpoklad racionality pouze 

umožňuje ekonomům říct více, než by byli schopni říct bez ní, a navíc dodává jakousi 

eleganci při vysvětlování chování jedince. Lze proto konstatovat, že teorie racionální 

volby není zbytečná (Fine a Milonakis, 2003; Marinescu, 2012; Šťastný, 2014). 

Přesto se však začínají objevovat názory, že ekonomie potřebuje nové koncepční 

hypotézy, nové modely a nová paradigmata. Potřebovala by prodělat jakousi kon-

cepční transformaci, jejíž součástí by mohly být elementy, jako například emoce, 

morální hazard, sociální faktory atd. Nejednalo by se však pouze o změnu mikroeko-

nomických modelů týkajících se chování spotřebitele, nýbrž i modelů 

makroekonomických. Ty totiž v reálném prostředí také nefungují úplně dle teoretic-

kých předpokladů. To lze ilustrovat na příkladu, kdy v roce 2008 tyto modely selhaly 

při předpovědi finanční krize. Nicméně podle Marinesca to bylo normální a nepře-

kvapující, poněvadž tyto modely byly, stejně jako model racionální volby, založeny 

na špatných předpokladech (Marinescu, 2012).  

Nedávala by proto ekonomická teorie více smyslu, kdyby byla založena na tom, 

jaké se lidé skutečně chovají, a ne na tom, jak by se chovat měli (Ariely, 2009)? Jedno 

přísloví říká, že moudrý muž se naučí víc od blázna, než se naučí blázen od moudrého 

muže. Po aplikaci tohoto přísloví na problematiku racionálního a iracionálního cho-

vání vyplývá následující závěr: kdyby ekonomové odmítali přijmout iracionalitu 

lidského chování, zabránili by tím ekonomii jako vědě, aby se posunula ve svém po-

znání o kousek dopředu (Šťastný, 2014). Ekonomové však naštěstí realitu 

iracionálního chování přijali a z těchto důvodu se objevila na scéně nová odnož eko-

nomické vědy nazvaná behaviorální ekonomie. 

1.3 Behaviorální ekonomie 

Behaviorální ekonomie, ještě jako nesamostatná větev ekonomie, má původ v publi-

kacích Allaise a Elsberga z padesátých a šedesátých let minulého století. Tito dva 

pánové se zabývali paradoxem racionální volby při představě nejednoznačnosti 

v rozhodovací teorii. Avšak je to jen nedávno, kdy se behaviorální ekonomie vytvořila 

jako opravdová a alternativní odnož ekonomie k neoklasické ekonomii (Jarboui et al., 

2012). Pojmenování behaviorální získala na základě amerických vědců, kteří zkou-

mali behaviorismus, což je oblast založena zejména na behaviorální a sociální 

psychologii a speciálně na čemkoliv, co souvisí s emoční či kognitivní předpojatostí 

(Jarboui et al., 2012).  

Samotná behaviorální ekonomie se zabývá studováním chování jedinců postave-

ných do situací, které se dotýkají ekonomie. Dále zpochybňuje standardní teorii 
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racionální volby na čtyřech hlavních bodech: otázka maximalizace očekávaného 

užitku, stabilita preferencí, proces výpočtu informací a racionální očekávání. Stejně 

tak se snaží hledat způsoby rozhodování v kontextu omezené racionality, proto je v 

ní důraz na obecnou heuristiku nebo předpojatost identifikovatelnou speciálně při 

experimentech, které mohou být aplikovatelné i do mnoha dalších situací (Jarboui et 

al., 2012). Behaviorální ekonomie se však ani tak nesnaží o to, aby vytvořila více pre-

cizní teorii na chování ekonomických jedinců, než je teorie racionální volby, spíše se 

však snaží popsat, jak se jedinci v ekonomickém životě snaží v rámci možností chovat 

co nejefektivněji (Sunstein, 2000). Behaviorální ekonomie však nemusí být nesluči-

telná s neoklasickou ekonomií, která dala původ teorii racionální volby. Ačkoliv totiž 

zastánci neoklasické a behaviorální ekonomie nemusí souhlasit o rozdílných závě-

rech těchto dvou odnoží ekonomické vědy, alespoň se mohou ptát na stejné otázky 

k danému problému. Příkladem by mohl být rozdílný pohled neoklasických a beha-

viorálních ekonomů na funkci užitku (Caplan, 2000), což však bude vysvětleno v této 

práci později v kapitole 2.2. 

1.4 Shrnutí 

V kapitole Racionální vs. iracionální chování byly vysvětleny projevy racionálního a 

iracionálního chování v rámci ekonomie jako vědy. Maximalizace užitku je v ekono-

mii považován za základní předpoklad racionálně chovajícího se jedince neboli 

takzvaného Homo oeconomica. Ten je charakterizován vlastnostmi, které se však 

značně liší od vlastností jedince situovaného do reálného prostředí trhu. Z toho dů-

vodu se postupně již od začátku 20. století začaly objevovat názory, dle kterých do 

chování jedince maximalizujícího užitek vstupují i takzvané měkké faktory, jako na-

příklad emoce, psychika, sociální faktory, kultura, láska, zvyky či tradice. Z těchto 

tvrzení se postupem času vytvořila nová odnož ekonomie, takzvaná behaviorální 

ekonomie.  

Behaviorální ekonomie se zabývá zejména tím, jak se jedinec ve skutečnosti v re-

álném světě v rámci možnosti chová co nejefektivněji. Neznamená to však, že 

předpoklad maximalizace užitku Homo oeconomica patřícího do klasické ekonomie 

zanikl či přestal být používán. Tento předpoklad je ekonomy i nadále využíván, učí 

se na ekonomicky zaměřených školách a lze říct, že je to stále pevný základ klasické 

ekonomie. Behaviorální ekonomie tedy spíše plní funkci doplňkovou ke klasické eko-

nomii, přičemž klasičtí ekonomové se mohou ptát na danou otázku z jednoho úhlu a 

behaviorální ekonomové z úhlu druhého.  
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2 Vlastnický efekt  

Tato kapitola pojednává o vlastnickém efektu, jeho teoretickém i praktickém vyme-

zení. Dále jsou zde popsány příčiny jeho vzniku a na závěr uvedeny faktory, které 

mohou ovlivnit jeho sílu.  

2.1 Vymezení pojmu  

Thaler (1980) definuje vlastnický efekt jako situaci, kdy lidé požadují mnohem větší 

protihodnotu za to, čeho by se měli vzdát, a naopak nejsou ochotni utratit mnoho 

prostředků za tu samou věc, která však není v jejich vlastnictví (Thaler, 1980). Morri-

son (2000) udává také definici vlastnického efektu, přičemž dle něj je to disparita 

mezi ochotou zaplatit a ochotou přijmout – tedy situace, kdy cena, za kterou by jedi-

nec koupil zboží, je menší než cena, za kterou by to samé zboží prodal (Morrison, 

2000). Huck et al. (2003) dále vysvětluje vlastnický efekt jako jev, kdy lidé dávají 

větší hodnotu věcem, které jsou v jejich vlastnictví (Huck et al., 2003). Maddux et al. 

(2010) popisuje vlastnický efekt jako tendenci vlastníků (potenciálních prodejců) 

hodnotit věci více než potenciální kupci (Maddux et al., 2010). Nakonec Tomiura et 

al. (2013) popisuje vlastnický efekt jako asymetrii v ochotě platit/kupovat a ochotě 

přijmout/prodat (Tomiura et al., 2013). Ačkoliv se mohou zdát zmíněné definice na 

první pohled odlišné, všechny si zachovávají stejnou podstatu, přičemž poukazují na 

fakt, že lidé se nechtějí jen tak vzdát věci, která je v jejich vlastnictví, a naopak, nejsou 

ochotni vynaložit tolik prostředků na tu samou věc, pokud není v jejich osobním 

vlastnictví.  

Vlastnický efekt má svůj původ pravděpodobně již v dávných dobách, kdy kmeny 

mezi sebou vzájemně vyjednávaly. Jedinci si v těchto situacích vytvářeli preference 

pro věci, které vlastnili, protože jim to pomáhalo v obchodně zaměřených situacích. 

A právě vlastnický efekt zlepšoval jedincovy pozice ve vyjednáváních a díky tomu 

jedinci, u kterých se tento efekt projevoval, měli větší šanci přežít a nabýt větší množ-

ství bohatství (Huck et al., 2003). Působení vlastnického efektu však neexistovalo 

pouze v dávných dobách, nýbrž lze jej pozorovat i dnes, a to jak v reálných situacích, 

tak i v laboratorních experimentech. Pokud jde o reálné situace, příkladem může být 

trh s takzvanými reverse půjčkami. Reverse půjčky jsou smlouvy, ve kterých vlastníci 

domu prodávají jejich majetek zpět bance a smění jej za anuity, což často zahrnuje 

životní pojištění. Tyto smlouvy se zdají být jako rozumné nástroje, jestliže je jedinec 

averzní k riziku a chce zmírnit spotřebu v průběhu jeho životního cyklu. Ačkoliv jsou 

reverse půjčky dostupné v USA od roku 1981, dosud zde byla po nich jen malá po-

ptávka. Vlastnický efekt může představovat vysvětlení pro malou poptávku po těchto 
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půjčkách, protože by teoreticky mohl vést vlastníky domu k tomu, aby přiřazovali 

nadměrnou hodnotu jejich majetku, kterou banka není ochotna přijmout (Huck et al., 

2003). Co se týče experimentů, těch byla provedena na vlastnický efekt celá řada. 

Jeden z prvních zkoumal, kolik dolarů byli ochotni lovci kachen utratit za zabránění 

ztráty potenciálního revíru a kolik byli ochotni utratit za vzdání se skutečně vlastně-

ného revíru. V prvním případě to bylo pouze 247 dolarů, naproti tomu v druhém až 

1044 dolarů (Kahneman et al., 2008). Zajímavé pozorování provedl i Carmon a Ariely 

(2000), když zkoumali kupní a prodejní ceny lístků na basketbalový zápas National 

Colegiate Athletic Association. Studenti, kteří měli možnost lístek získat zadarmo 

v loterii, byli dotázáni, za kolik by jej byli ochotni prodat. Dotázáni byli i studenti, 

kteří lístek nevyhráli a nemohli se zápasu zúčastnit. Otázka pro ně zněla, kolik by byli 

ochotni zaplatit za lístek. Vlastníci lístků udávali za prodej lístku v průměru až čtyř-

násobně vyšší cenu, než byli za lístky ochotni zaplatit studenti nevlastnící lístek 

(Carmon a Ariely, 2000; Ariely 2009).  

Snad nejznámější experiment byl provedený Kahnemanem et al. (1990), a to s ká-

vovými hrnečky. Ty Kahneman et al. rozdali každému studentovi ve třídě. Když byli 

studenti požádáni o to, aby udali hodnotu, za kterou by byli ochotni se hrnků vzdát, 

tak bylo zjištěno, že tato hodnota byla v průměru dva a půl krát větší než hodnota 

udaná zbývajícími studenty, kteří hrnky nevlastnili (Kahneman et al., 1990). Jako za-

jímavost je možné také dodat, že vlastnický efekt byl zkoumán i u dětí, přičemž zde 

se také projevil. Co je však ještě více pozoruhodnější, byl pozorován v laboratorních 

experimentech dokonce i u primátů, konkrétně u kapucínských opic. Ty vykazovaly 

mnoho typických znaků lidského ekonomického chování, jako averzi ke ztrátě a ná-

sledný vlastnický efekt (Apicella et al., 2014). 

Na základě výše zmíněných důvodů se zřejmě začalo vlastnického efektu využívat 

přímo pro obchodní, respektive marketingové účely. Thaler (1980) totiž tvrdí, že 

vlastnický efekt může stát za některými marketingovými strategiemi. Toto tvrzení 

dokládá na příkladu společností, které využívají zkušební dobu produktů (například 

dvoutýdenní) s možným vrácením peněz za zboží, které si jedinec koupil (Thaler, 

1980). Je zřejmé, že společnosti ví, že když si jednou jedinec dané zboží koupí, již pro 

něj není jen tak jednoduché se jej vzdát. Ačkoliv s ním nemusí být spokojen, zvykne 

si na něj, využívá a přesvědčuje se, že již nebude dále investovat prostředky, aby 

zboží vrátil (cesta do obchodu, úsilí vyjednávat s prodejcem, …). Thaler dále doku-

mentuje tuto marketingovou strategii na příkladu firem, které se zabývají výrobou 

fotografií (třeba společnost Fotomat). Provozují totiž takovou politiku, pomocí níž 

zpracovávají a tisknou jakékoliv fotografie, přičemž nezáleží na tom, jak špatně jsou 

exponované. Zákazníci se mohou dožadovat náhrady (při jejich další návštěvě, pokud 
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mají zájem) za jakoukoliv fotografii, se kterou nejsou spokojeni. A právě vlastnický 

efekt zřejmě pomáhá vysvětlit, proč tyto společnosti v podstatě nejsou obtěžovány 

požadavky zákazníků na vrácení peněz za nekvalitní fotografie (Thaler, 1980). 

2.2 Příčiny vzniku vlastnického efektu 

Nejčastější vysvětlení vzniku vlastnického efektu je teorie vyhlídek. Teorie vyhlídek 

byla představena v roce 1978 Danielem Kahnemanem a Amosem Tverskym jako al-

ternativní teorie k teorii očekávaného užitku, která dlouho dominovala analýze 

rozhodování za rizika, a která byla přijímána jako deskriptivní model ekonomického 

chování. Teorie vyhlídek je specifická svou hodnotovou funkcí, která má tvar pís-

mena S, jak je možné vidět na obrázku 2. Tato funkce je pro oblast zisku konkávní 

s mírným sklonem, pro oblast ztrát naopak konvexní s prudším sklonem než v ob-

lasti zisků (Kahneman a Tversky, 1979). Nyní bude ilustrováno na příkladu vlastníka, 

kupce a hrníčku, jak tato funkce dává vznik vlastnickému efektu.  

Nechť je dán jedinec, který vlastní hrníček, a kupec, který by si tento hrníček chtěl 

zakoupit. Oba se v této situaci nachází v bodě A, jak je možné vidět na obrázku 2. Bod 

A představuje počáteční stav, takzvaný referenční bod, ve kterém se jedinec nachází 

a ve kterém činí rozhodnutí. Pro vlastníka by prodej zboží představoval ztrátu, koupě 

zboží by pro kupce představovala zisk. Avšak bude se vlastníkova bolest ze ztráty 

zboží rovnat kupcově štěstí ze získaného zboží? Maximální suma, kterou by kupec 

byl ochoten zaplatit pro získání hrníčku, by měla být rovna minimální částce, kterou 

by vlastník požadoval, aby se jej mohl vzdát. Avšak jak již bylo zmíněné v předešlých 

odstavcích, situace ze života i experimenty ukázaly, že to tak není. Odpověď na 

otázku tedy zní, že vlastníkova ztráta a kupcovo štěstí se rovnat nebudou. Dle hod-

notové funkce totiž záporný užitek způsobený prodejem hrníčku bude větší, než 

kladný užitek způsobený koupí toho samého hrníčku. Tento fenomén je způsoben 

právě již zmíněným strmějším sklonem hodnotové funkce v oblasti ztrát a nazývá se 

averze ke ztrátě, přičemž je považován za hlavní komponentu teorie vyhlídek (Kah-

neman a Tversky, 1979; Morrison, 2000; Reb a Connolly, 2007; Kahneman et al., 

2008; Morewedge et al., 2009; Maddux et al., 2010). 
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Obrázek 2: Hodnotová funkce 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Garland et al. 1990 

Teorie vyhlídek a potažmo averze ke ztrátě však není jediným vysvětlením pro vznik 

vlastnického efektu. V průběhu času byly prováděny další studie, jejichž autoři se 

snažili nacházet další vysvětlení. Rostoucí množství studií pak naznačuje, že vlast-

nický efekt může vznikat kvůli pouhému vlastnictví objektu. Důkazy totiž naznačují, 

že pouhé vlastnění objektu může spustit asociaci mezi objektem a sebe samým, což 

následně zvyšuje vnímanou hodnotu předmětu (Tom, 2004; Maddux et al., 2010). 

Znamená to tedy, že vykazování vysokých prodejních cen nemusí být zapříčiněno 

tím, že se jedinec bojí pouhé ztráty objektu. Jedinci totiž zjevně mohou udávat vysoké 

prodejní hodnoty na základě toho, že si předmět oblíbili a něco pro ně znamená, pří-

padně daný předmět nějakým způsobem ztělesňuje jejich já. Přesto však zůstává 

teorie vyhlídek nejvýznamnější teorií vysvětlující vznik vlastnického efektu.  

2.3 Faktory ovlivňující sílu vlastnického efektu 

Několik významných faktorů může mít vliv na vlastnický efekt. Za první z nich by 

mohl být považován věk. Harbaugh et al.  (2001) zjišťovali vliv tohoto faktoru, avšak 

jejich výsledky nenaznačovaly, že by míra vlastnického efektu závisela na věku. 

Tento závěr však není v souladu s dříve prosazovaným tvrzením, že vlastnický efekt 
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je pouhou chybou nebo anomálií, která souvisí s nedostatečnými zkušenostmi na 

trhu. Naopak se tím potvrdila hypotéza, dle které lidé mají závislé preference, které 

se nedají změnit tím, že se jedinec opakovaně dostává do situací, ve kterých se musí 

vzdát nebo získat zboží (Harbaugh et al., 2001). Podobný názor sdílí i Kahneman et 

al., (2008), kteří na základě svého experimentu s hrníčky a perem dedukují, že nic 

nenaznačuje tomu, že by se účastníci po několika opakovaných kolech shodli na 

stejné kupní a prodejní ceně (Kahneman et al., 2008). Věk jako faktor se tedy nejeví, 

že by mohl ovlivňovat sílu vlastnického efektu. Vlastnický efekt se projevuje pravdě-

podobně stejnou měrou jak u dětí, tak i u seniorů.  

Dále za zmínku stojí i faktor času. Strahilevitz and Loewenstein (1998) zjistili, že 

hodnocení objektu se může zvýšit s délkou vlastnictví. Děje se tomu tak zejména 

kvůli zvýšené adaptaci, tedy psychologickému navyknutí si na nový stav, ve kterém 

jedinec něco vlastní. Je možné, že v průběhu času pocity vlastnictví sílí, a vedou proto 

prodejce k stanovování vyšších prodejních cen (Strahilevitz and Loewenstein, 1998). 

K stejnému závěru došli i Peck a Shu (2009), kteří tvrdí, že pocit vlastnictví se zvyšuje 

tím více, čím delší dobu jedinec vlastní objekt. Následně pak významnou měrou roste 

hodnocení objektu (Peck a Shu, 2009). Toho, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.1, vy-

užívají společnosti v souvislosti se zkušební dobou produktu. Čím delší tato doba je, 

tím je méně pravděpodobné, že produkt bude vrácen, třebaže jedince nebude dosta-

tečně uspokojovat.  

Druh zboží může mít také vliv na vlastnický efekt. Novemsky a Kahneman (2005a, 

b) zjistili, že vlastnický efekt je vykazován u zboží, které je vlastněno pro spotřebu, 

nicméně nebyl nalezen u zboží, které slouží ke směně a jehož vzdání se je vnímáno 

jako úmyslné a ne jako ztráta (Novemsky a Kahneman, 2005a,b). Stejný názor zastá-

vají Peck a Shu (2009), kteří tvrdí, že předměty, které jedinec frekventovaně užívá a 

směňuje, jako například peníze, mohou být ve skutečném vlastnictví jedince, avšak 

přesto se k nim může vztahovat nízké vnímané vlastnictví ze strany jedince. To pak 

může ve finále rezultovat v to, že jedinec při jejich vzdání se nevykazuje pocity ztráty 

(Peck a Shu, 2009). To je pochopitelné, protože jedinec o daném předmětu předem 

ví, že jej nebude vlastnit věčně, případně že se jej bude muset jednou vzdát.  

Dalším faktorem by mohly být pocity spojené s vlastnictvím předmětu. Lerner 

et al. (2004) zjistili, že prodejní ceny stanové vlastníkem předmětu se rapidně snížily, 

když vlastnictví předmětu vyvolalo nechuť. Je možné, že zkušenost spojená s nechutí 

zabraňovala vývoji pocitů vlastnictví, a proto vedla k nižšímu stanovování ceny (Ler-

ner et al., 2007). S tímto zjištěním koresponduje zjištění Loewensteina a Issachroffa 

(1994), kdy v jejich experimentu jedinci, kteří drželi ve vlastnictví předmět obdržený 
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jako odměnu za úspěšný výkon, hodnotili tento předmět vyšší hodnotou (Loewen-

stein a Issacharoff, 1994). Je zřejmé, že člověk, který získá daný předmět vlastním 

přičiněním, tak si jej váží více, než když získá stejný předmět například jako dar, ve 

kterém není schovaná jedincova práce, pot a krev.  

Posledním zde zmíněným činitelem ovlivňujícím sílu vlastnického efektu je dotek. 

Peck a Shu (2009) studovali význam tohoto faktoru, přičemž zjistili, že možnost sáh-

nout si na objekt zvyšuje pocit vnímaného vlastnictví tohoto objektu. Zesílen je tento 

pocit pak ještě tím, když je zpětná vazba spojena s dotekem na předmět neutrální 

nebo pozitivní. Dále naznačovali i to, že jedním z rysů téměř každého experimentu 

zaměřeného na vlastnický efekt je to, že kupci (ne-vlastníci) a prodávající (vlastníci) 

mají možnost fyzicky držet objekt, který je předmětem směny, což pak může mít vliv 

na vykazované vyšší prodejní ceny vlastníků. Využití tohoto zjištění bylo možné po-

zorovat i v reálném světě. V roce 2003 totiž státní generální zástupce státu Illionois 

v USA vydal dokonce varování pro lidi, kteří se zejména o prázdninách vydávají na-

kupovat. Varoval je před tím, aby si dávali pozor na prodejce, kteří podněcují 

zákazníky k tomu, aby si podrželi výrobky v rukou a představili si je jako jejich 

vlastní. Základem tohoto varování bylo pravděpodobně to, že kombinace fyzického 

vlastnění předmětu a představy vlastnictví může vést k neplánovaným nebo nepo-

třebným nákupům (Peck a Shu, 2009).  

Výzkum na sílu doteku při nakupování pak byl podnícen zejména také online na-

kupováním a online aukcemi, jejich množství se v posledních letech výrazně navýšilo. 

Marketéři se totiž zajímají o to, jak vynahradit spotřebitelům dotek, který je při on-

line nakupování nedostupný. Významné zjištění ohledně tohoto problému bylo to, že 

v prostředí, kde se nedá sáhnout na výrobek, jako například online aukce, představa 

vlastnictví byla zesílena částkou, kterou byl kupec ochoten zaplatit (Peck a Shu, 

2009). Čím déle je totiž účastník aukce na prvním místě s nejvyšší částkou, tím bude 

jeho pocit vlastnictví vůči danému předmětu větší, protože si bude myslet, že před-

mět už je jeho. Posléze, když jej někdo předběhne, bude tento jedinec ochoten 

přihazovat větší a větší částky právě kvůli zmíněnému efektu vlastnictví, neboť svůj 

předmět již nebude chtít ztratit, ačkoliv jej nikdy reálně nevlastnil (Ariely et al., 

2004). Lze tedy vidět, že i pouhé virtuální a potenciální vlastnictví dokáže v jedinci 

vyvolat silnou míru vlastnického efektu. Tento efekt má tedy obrovský vliv na život 

jedince a právem patří do oblasti behaviorální ekonomie, neboť jej nelze vysvětlit 

tradičními postuláty ekonomické teorie racionální volby.  
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2.4 Shrnutí  

Vlastnický efekt je považován za projev iracionálního chování jedince. Byl popsán 

jako situace, kdy vlastníci daného předmětu tomuto předmětu přiřazují nadměrné 

hodnocení v porovnání s těmi, kteří tento předmět nevlastní. Dále byl představen 

hlavní psychologický aspekt stojící za vznikem tohoto jevu, takzvaná averze ke 

ztrátě, která je součástí teorie vyhlídek. Dle ní jedinec přiřazuje větší hodnotu ztrá-

tám než stejně velkým ziskům. Dále byly představeny i možné faktory, které mohou 

mít vliv na sílu vykazovaného vlastnického efektu. Konkrétně byly zmíněny faktory 

jako věk jedince, čas spojený s vlastnictvím předmětu, druh daného předmětu, pocity 

spojené s vlastnictvím předmětu či nakonec možnost si předmět osahat vlastními ru-

kami.  
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3 Efekt návnady  

Tato kapitola pojednává o efektu návnady, jeho teoretickém i praktickém vymezení. 

Dále jsou zde popsány příčiny jeho vzniku a na závěr uvedeny faktory, které mohou 

ovlivnit jeho sílu.  

3.1 Vymezení pojmu  

Efekt návnady, který lze synonymně pojmenovat také jako efekt lákadla nebo odbor-

něji efekt asymetricky dominované volby, patří mezi takzvané kontextové efekty. 

Kontextové efekty poukazují na skutečnost, že jedincovo chování týkající se volby je 

ovlivněno kontextem situace. Mezi tento druh efektů lze zařadit efekt kompromisu, 

efekt podobnosti a již zmiňovaný efekt návnady (Rooderkerk et al., 2011). Předtím, 

než bude podrobně vysvětlen efekt návnady na konkrétní situaci, bude uvedeno, jaký 

axiom teorie racionální volby tento efekt porušuje.   

Jedním z axiomů, které jsou součástí modelů týkajících se racionálního chování 

spotřebitele, je axiom nezávislosti na irelevantních variantách. Dle tohoto axiomu 

pravděpodobnost vybrání si jedné varianty namísto jiné z daného souboru variant 

není ovlivněno přítomností nebo absencí jiných variant v daném souboru (Luce, 

1959; Simonson & Tversky, 1992). Jinými slovy, relativní preference mezi dvěma va-

riantami nezávisí na přítomnosti ostatních variant (Rooderkerk et al., 2011) a 

přidání varianty do již existujícího souboru variant by nemělo změnit preference je-

dince vůči původním variantám daného souboru (Farmer et al., 2015). Avšak právě 

efekt návnady tento axiom porušuje, neboť poukazuje na skutečnost, že přidání va-

rianty do daného souboru variant zvyšuje kladné vnímání podobných, ale 

nadřazených variant v daném souboru variant (Huber et al., 1982). Nyní bude toto 

porušení axiomu nezávislosti na irelevantních variantách podrobně ilustrováno na 

příkladu.  

Nechť je dán soubor variant aut, který se skládá z varianty auta A a varianty auta 

B. Obě tyto varianty mají dvě vlastnosti, cenu a kvalitu, jak lze vidět na obrázku 3. 

Auto A má výhodnější cenu než auto B, naopak auto B má lepší kvalitu než auto A 

(Connolly et al., 2013). Zde je nutno dodat vysvětlení pozic variant v grafu, aby nedo-

šlo k omylu. Čím se daná varianta na ose Cena nachází dále od bodu 0, tím je cena 

této varianty výhodnější. Neznamená to tedy, že by daná varianta měla vyšší cenu. 

Stejně tak, čím se daná varianta nachází na ose Kvalita dále od bodu 0, tím je daná 

varianta kvalitnější.  
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Obrázek 3: Soubor variant aut A a B 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Rooderkerk et al., 2011 

Pokud by si jedinec měl vybrat z tohoto souboru variant právě jedno auto, pravděpo-

dobnost vybrání si jednoho z nich by byla 50 procent. To znamená, že jestliže jedinec 

hodnotí cenu i kvalitu stejně, obě auta považuje za stejně atraktivní a ve finále se o 

tato auta nezajímá. Následně nechť je však přidána do tohoto souboru třetí varianta 

auta, takzvaná „návnada“ (nechť je označena jako A´). Tato návnada A´ má vlastnosti 

podobné variantě A, nicméně auto A je celkově lepší než auto A´. Auto B celkově lepší 

než auto A´ není, jak lze vidět na obrázku 4 (Connolly et al., 2013). 

Pro lepší představu, auto A´ je rovno autu A v ceně, avšak má o něco nižší kvalitu 

než auto A. Protože auto A´ je podřadná varianta, jedinec by jí při svém rozhodování 

neměl brát v úvahu, a preference mezi autem A a B po přidání auta A´ by měly zůstat 

nezměněné. Nicméně, představení návnady rezultuje ve změně preferencí. Jedinec si 

zřídka vybere auto A´, ale jeho představení spolehlivě mění preference směrem 

k nadřazené variantě, v tomto případě k autu A (Connolly et al., 2013). Skutečnost, 

že návnada je podřadná vůči variantě A (v literatuře se tato varianta nazývá cílová 

varianta, respektive cíl), ale ne k variantě B (v literatuře se tato varianta nazývá kon-

kurenční varianta, respektive konkurent), zvýrazňuje dominantnost varianty A, a 

proto je jedinec nalákán na variantu A (Besharat a Varki, 2014). Efekt návnady tedy 

ukazuje, že jedinec si nevybírá variantu s nejvyšší hodnotou nebo užitkem, ale na-

místo toho si vybírá variantu, u které se zdá, že její hodnota nebo užitek byly dočasně 

ovlivněny ostatními variantami v daném souboru. Toto se zdá být nelogické, neboť 
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to, jak velký užitek má jedinec z auta, které si koupil, by mělo být nezávislé na ostat-

ních autech, které si nekoupil. Z toho vyplývá, že varianta je vybrána na základě 

srovnávání dostupných alternativ a lze vyvodit závěr, že na kontextu, respektive slo-

žení souboru variant záleží (Noguchi a Stewart, 2014).  

Obrázek 4: Soubor variant aut A, B a A´ 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Rooderkerk et al., 2011 

Výše popsaný efekt, samozřejmě vždy v jiných podmínkách, byl pozorován jak v la-

boratorních experimentech, tak v mnoha oblastech reálného života, jako například v 

spotřebním chování v celé škále komerčních i nekomerčních produktů, kde se jed-

nalo například o koupi bytu nebo nákup v restauraci, dále v loteriích, rozhodnutích 

v oblasti zaměstnání, osobním zhodnocení, úkolech týkajících se paměti, právních 

rozhodnutích, vybírání si partnera a v politických kampaních. Dokonce byl pozoro-

ván i u několika druhů zvířat a hmyzu jako jsou mravenci, včely medonosné, kolibříci, 

špačci, kočky a také u primátů, jako jsou makaci. U primátů je efekt návnady rozší-

řený zejména v percepčním vnímání. Primáti totiž často vykazují psychofyzické 

výkonnostní vzorce v rozlišování velikosti, přičemž tyto vzorce se buď rovnají těm 

lidským nebo je dokonce přesahují (Rubio a Gonzalbes, 2013; Connolly et al., 2013; 

Huber et al., 2014; Parrish et al., 2015; Farmer et al., 2015).  

Ať se však efekt návnady projevuje v jakékoliv oblasti, je důležitý jak pro teorii, tak 

i pro praxi, neboť zahrnuje různé percepční a rozhodovací procesy (Rubio a Gonzal-

bes, 2013). Huber et al., (2014) dokonce tvrdí, že efekt návnady, ačkoliv původně 
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uvedený v žurnálu spotřebitelského chování, může být považován za jednu z nejroz-

sáhlejších „exportních položek“ z marketingového výzkumu do ostatních oborů 

společenských věd kvůli jeho důležitým teoretickým implikacím (Huber et al., 2014). 

Nicméně praktické využití efektu návnady zůstává hlavně v marketingu, kde se tento 

efekt užívá ke zvýšení tržního podílu cílové varianty bez provádění jakýchkoliv změn 

v této variantě samotné. Dosahuje se to tím, že se pouze změní složení variant v da-

ném souboru. Marketéři tedy potřebují pouze zařadit návnadu do daného souboru 

variant, aby si spotřebitelé vybrali cílovou variantu nad variantou konkurenční (Be-

sharat a Varki, 2014).  

3.2 Příčiny vzniku efektu návnady  

Existuje několik možných teorií, které vysvětlují příčiny vzniku efektu návnady. Zde 

budou uvedeny tři nejvýznamnější. Prvním z vysvětlení je averze ke ztrátě. Sa-

motná averze ke ztrátě, která je součástí teorie vyhlídek, již byla vysvětlena 

v kapitole 2.2. Co se týče této teorie v souvislosti s efektem návnady, návnada zde 

představuje referenční bod, z jehož pozice se ostatní varianty liší v očekávané hod-

notě, jak lze vidět na obrázku 5. Aplikováno na úvodní příklad s dvěma varianty auta, 

auto A´ je zde referenční bod. Jedinec si z tohoto referenčního bodu porovná obě va-

rianty auta – A i B–a jaký užitek mu přinesou. Auto A mu přinese ohledně kvality zisk, 

avšak ohledně ceny žádný zisk, ale ani ztrátu, neboť auto A´ i auto A jsou cenově na 

tom stejně. Dále, auto B jedinci z pohledu referenčního bodu přinese ohledně kvality 

zisk, ale ohledně ceny ztrátu. Jelikož averze ke ztrátě způsobuje větší citlivost jedince 

vůči ztrátám než vůči ziskům, jedinec si vybere variantu auta A, která mu nepřináší 

z pohledu referenčního bodu žádnou ztrátu (Slaughter et al., 2011; Connoly et al. 

2013).  
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Obrázek 5: Návnada jako referenční bod   

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Rooderkerk et al., 2011 

Druhá teorie je založena na takzvané dominantní heuristice činitele rozhodnutí. 

V této teorii dominantní vztah cílové varianty a návnady poskytuje lehce dostupný 

důvod, aby si jedinec vybral cíl (Slaughter et al., 2011). Jinými slovy, když související 

vlastnosti variant v daném souboru variant vedou jedincovy preference směrem 

k určité volbě, asymetricky dominovaná návnada poskytuje dodatečný důvod nebo 

ospravedlnění pro vybrání si dominovaného cíle. Právě vztah dominance může po-

moci spotřebitelům lehce ospravedlnit rozhodnutí spíše pro cílovou variantu než pro 

variantu konkurenční. V tomto případě motivace jedince vybrat si cílovou variantu 

je založena spíše na potřebě ospravedlnit rozhodnutí sobě nebo okolí než na subjek-

tivním hodnocení vlastností variant (Hsu a Liu, 2011; Besharat a Varki, 2014).  

Třetí vysvětlení je založeno na teorii s názvem rozsah-frekvence. Podle této teo-

rie návnada rozšiřuje rozsah vlastnosti, ve které je cílová varianta slabší než varianta 

konkurenční, a návnada dále zvyšuje frekvenci možností, v kterých cíl překonává 

konkurenta v druhé vlastnosti (Slaughter et al., 2011). Besharat a Varki (2014) dále 

dodávají, že jedinci jsou v této teorii motivováni provádět duševní kalkulace subjek-

tivních hodnot připisovaných každé vlastnosti mezi všemi varianty. Tento cíl je 

dosažen analýzou rozsahu a frekvence vlastností variant v rámci kontextu ostatních 

variant. Návnada může totiž zvýšit rozmezí vlastnosti, ve které je cílová varianta sla-

bší, čímž se stává rozdíl mezi cílovou variantou a konkurenční variantou v dané 

vlastnosti méně extrémní. Motivací pro tento přístup je jedincova potřeba srovnat 
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atraktivitu variant odděleně tak, aby si vybral nejvíce atraktivní variantu v daném 

souboru variant (Besharat a Varki, 2014).  

3.3 Faktory ovlivňující sílu efekt návnady  

Existuje několik faktorů, které by mohly mít vliv na sílu efektu návnady. Zde budou 

zmíněny tři z nich. První je síla vytvořených preferencí. Besharat a Varki (2014) 

tvrdí, že lidé obvykle nemají seznam dobře definovaných preferencí pro určité statky. 

Spíše si vytváří jejich preference a provádějí konečná rozhodnutí v kontextu, který je 

jim prezentován (Besharat a Varki 2014). V takovém případě, pokud jsou předešlé 

preference slabé, a to ať už z důvodu neobeznámenosti nebo lhostejnosti k jednotli-

vým variantám v daném souboru, tak na kontextu bude vskutku záležet a efekt 

návnady se s velkou pravděpodobností projeví (Hubert et al., 2014). Jestliže však má 

jedinec před rozhodnutím jasně vytvořené preference mezi cílovou variantou a kon-

kurenční variantou, efekt návnady bude značně eliminován. Kim et al. (2016) pak 

zastávají stejný názor jako Hubert et al.. Jejich experiment totiž ukázal, že u jedinců, 

kteří měli vysoké povědomí o značce produktu užitého v experimentu, efekt návnady 

byl značně oslaben. Tyto jedince dodatečné informace (přidání návnady do souboru 

variant) většinou nijak neovlivnily (Kim et al., 2006). Z toho lze vyvodit, že pokud se 

na trhu objeví nové produkty, vůči kterým si jedinec ještě nemohl vytvořit prefe-

rence, vytvoření jejich horší varianty se jeví jako vhodný postup pro usnadnění 

rozhodnutí spotřebitele a potažmo zvýšení nákupů z jeho strany.  

Druhým faktorem majícím vliv na sílu efektu návnady je obtížnost vnímání 

vztahu dominantnosti. Yang and Lynn (2014) zjistili, že když byly vlastnosti variant 

v jejich experimentu představeny pomocí kvalitativně-obrazových charakteristik, 

významně to snížilo vykazovaný efekt návnady. Naproti tomu tento efekt se vysky-

toval častěji, když bylo užito pouze číselných vyjádření vlastností variant (Yang and 

Lynn, 2014). Hubert et al. (2014) k tomu dodávají, že jedinec, aby si vybral cíl, musí 

být pro něj jednoduché srovnat varianty v daném souboru. Jedinec totiž nemůže uči-

nit rozhodnutí na základě vztahu variant, který není schopen vidět. Již na relativně 

malém uspořádání variant může záležet, jako třeba jestli jsou návnada a cílová vari-

anta vedle sebe nebo jestli je jednoduché srovnávat vlastnosti těchto variant (Hubert 

et al., 2014). Yang a Lynn proto tvrdí, že společnosti, které by chtěly užívat efektu 

návnady pro zvýšení svých zisků, avšak které využívají spíše kvalitativních vyjádření 

u svých produktů, by toto rozhodnutí měly zvážit. Reálné nákupní situace totiž v sobě 

obsahují často kvalitativně vyjádřené vlastnosti variant produktů a představení náv-

nady by nemuselo v takové situaci vést k efektu návnady (Yang a Lynn, 2014). Kim 

et al. (2006) k tomu dodávají, že většina tržních situací a v nich obsažených produktů 
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má spíše několikanásobné a komplexní vlastnosti než dvě číselné, což doslova zne-

možňuje najít variantu s nějakou unikátní hodnotou (Kim et al., 2016). 

Pravděpodobně však s jistotou nelze tvrdit, pro který produkt z reálného prostředí 

se efekt návnady vyloženě hodí nebo nehodí. Vše záleží na výrobci a jeho konkrétních 

úmyslech, jak efekt návnady na daném produktu využít.  

Posledním zde zmíněným faktorem je čas, který má jedinec k dispozici pro roz-

hodnutí. Jedinci totiž trvá určitou dobu provést srovnání mezi variantami v daném 

souboru, a aby se efekt návnady projevil, jedinec dále potřebuje určit vztah mezi ná-

vnadou, cílovou variantou a variantou konkurenční. Právě Pettibone (2013) vliv času 

na sílu efektu návnady studoval a zjistil, že když má jedinec méně času na rozhodnutí, 

vykazovaný efekt návnady se snižuje. Dle něj vzniká efekt návnady ze zkoumání a 

porovnání variant, a toto se může dít pouze za předpokladu, že jedinec má pro toto 

zkoumání dostatek času. Při jeho nedostatku si totiž jedinec vybírá spíše náhodně 

(Pettibone, 2012).  Firmy by tedy měly při využití efektu návnady zajistit spotřebiteli 

dostatek času na učinění nákupního rozhodnutí. Pravděpodobně jen tak mohou být 

ve využívání tohoto efektu ke svému prospěchu úspěšné.   

3.4 Shrnutí  

Efekt návnady je považován za projev iracionálního chování jedince. Byl popsán jako 

situace, kdy si jedinec nevybírá variantu s nejvyšší hodnotou nebo užitkem, ale na-

místo toho si vybírá variantu, u které se zdá, že její hodnota nebo užitek byly dočasně 

ovlivněny jinými variantami v daném souboru. V souvislosti s tím byly představeny 

tři hlavní aspekty stojící za vznikem tohoto jevu. Jednalo se o averzi ke ztrátě, domi-

nantní heuristiku činitele rozhodnutí, a nakonec se jednalo o teorii s názvem rozsah-

-frekvence. Na závěr byly diskutovány základní faktory, které mohou mít vliv na sílu 

vykazovaného efektu návnady. Nejdůležitější z nich byla síla vytvořených preferencí, 

pak obtížnost vnímání vztahu dominantnosti variant v nabídce a nakonec čas, který 

má jedinec k dispozici pro rozhodnutí.  
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4 Paradox volby  

Tato kapitola pojednává o paradoxu volby, jeho teoretickém i praktickém vymezení. 

Dále jsou zde popsány příčiny jeho vzniku a na závěr uvedeny faktory, které mohou 

ovlivnit jeho sílu.  

4.1 Vymezení pojmu  

Paradox volby, synonymně také paralýza rozhodnutí, tyranie volby, problém přílišné 

volby nebo zatížení volbou (Scheibehenne et al., 2010), definují Schwartz a Ward 

(2004) jako situaci, kdy zvyšující množství alternativ zbavuje jedince svobody 

(Schwartz a Ward, 2004). Wan (2005) tvrdí, že paradox volby vzniká jako duševní 

stav, ve kterém lidská mysl není schopna efektivně zpracovávat informace, protože 

tyto informace překračují limity jedincovy kognitivní kapacity (Wan, 2005). Scheibe-

henne et al. (2010) zase popisují paradox volby jako situaci, kdy zvýšení počtu 

možností, z kterých si může jedinec vybrat, mohou vést k nežádoucím následkům, 

jako například pokles v motivaci vybrat si nebo snížení spokojenosti s variantou, kte-

rou si jedinec vybral (Scheibehenne et al., 2010). Reed et al. (2011) zase popisují 

paradox volby jako situaci, kdy poskytnutí příliš mnoha variant na výběr rezultuje 

v konfliktní pocity, což následně zahrnuje pocit lítosti po konečném rozhodnutí 

(Reed et al., 2011). Huff a Johnson (2014) definují paradox volby jako speciální pří-

pad paradoxu informací, přičemž paradox informací lze vyjádřit jako stav, kdy 

jedinec je v kontaktu s takovým množstvím informací, které překračují jeho schop-

nost zpracovávat tyto informace v daném čase (Huff a Johnson, 2014). Basili a 

Vannucci (2015) na závěr popisují paradox volby jako situaci, kdy jedinec čelí ne-

kompletním informacím a jeho znalosti o daném problému jsou nedostatečné, a tento 

jedinec má posléze sklon zvažovat méně variant a zpracovávat menší část dostup-

ných informací ohledně daných variant (Basili a Vannucci, 2015). Ať se mohou výše 

uvedené definice zdát odlišné, všechny poukazují na to, že pro jedince rozmanitější 

nabídka neznamená vždy lepší nabídka.  

Efekt paradoxu volby není v souladu s teorií racionální volby, neboť porušuje 

axiom regularity, který lze považovat za úhelný kámen klasické teorie racionální 

volby (Scheibehenne et al., 2010). Axiom regularity však neříká, že velká nabídka je 

nutně lepší než malá, ale říká, že zvyšování rozmanitosti nabídky by nikdy nemělo 

vést k tomu, že si jedinec z nabídky nic nevybere (Scheibehenne, 2008). Ostatně 

Schwartz a Ward (2004) tvrdí, že čím větší možnost volby jedinec má, tím dosahuje 

většího blahobytu, neboť může získat přesně to, co požaduje (Schwartz a Ward, 

2004). Také existuje řada psychologických výzkumů, dle kterých zajištění možnosti 
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více variant pro spotřebitele zvyšuje jeho vnitřní motivaci, podporuje výkon při 

mnoha úkolech (Iyengar a Lepper, 2000) a dále zvyšuje jeho autonomii, kontrolu a 

svobodu (Schwartz a Ward, 2004, Scheibehenne et al., 2010). Tyto studie však mají 

jednu věc společnou – počet variant byl v nich charakterizován malým množstvím, 

typicky mezi dvěma až šesti varianty. Avšak situace z reálného tržního prostředí 

často poskytují spíše až obrovské množství variant než jen nabídku skládající se z pár 

alternativ (Iyengar a Lepper, 2000). Co se tedy děje v situaci, kdy má jedinec k dispo-

zici vskutku vysoké množství variant?  

Spotřebitelský průzkum a další studie naznačují, že selekce, evaluace a integrace 

informací je vysoce ovlivněna dostupným množstvím variant. Když toto množství va-

riant v daném souboru roste, začínají se objevovat negativní aspekty a eskalují až do 

bodu, kdy volba nepřináší již zmíněnou vnitřní motivaci, zvýšený výkon, zvýšenou 

autonomii, kontrolu a svobodu, nýbrž začíná omezovat a vysilovat jedince, jak lze vi-

dět na obrázku 6. Tento obrázek znázorňuje vztah mezi štěstím a množstvím variant 

v nabídce. Z funkce je patrné, že při zvyšování variant štěstí roste, ale jen do určitého 

bodu. Pak již toto štěstí postupně klesá až do bodu, kdy se může změnit v úplně 

opačné pocity. To se může projevovat následujícím způsobem: tendence zvažovat 

méně variant, než je jejich celkové množství; zpracování zlomku celkových dostup-

ných informací o variantách; ztráta sebe-kontroly, fyzické výdrže a výkonu; vybrání 

si známé varianty; spoléhání se na heuristiku; časové náklady; odkládání rozhodnutí; 

nevybrání si žádné varianty; postoupení rozhodnutí někomu jinému, třeba exper-

tovi; lítost nad provedenou volbou (Iyengar a Lepper, 2000; Schwartz a Ward, 2004; 

Scheibehenne et al., 2010; Reed et al., 2011). Racionální jedinec by se s takovými pro-

blémy neměl potýkat, neboť přidané možnosti by mu umožnily se nacházet pouze v 

lepší situaci. Jedinec, který se o nové varianty zajímá, by měl z této skutečnosti těžit, 

a jedinec, který se o nové varianty nezajímá, může vždy ignorovat tyto varianty. Ji-

nými slovy, přidané varianty by přinejhorším neměly nic přinést, ale v tomto případě 

by také neměly nic vzít. Jedinec má navíc svobodu k tomu, aby ignoroval mnoho va-

riant, které jsou před ním. Ale je zřejmé, že tak jednoduché to úplně není (Schwartz 

a Ward, 2004).  

Aby bylo čtenáři více jasné, jak se paradox volby v praktické rovině projevuje, je 

na místě uvést snad nejznámější studii na téma paradoxu volby, kterou provedli 

Iyengar a Lepper (2000). Všechny tři části, ze kterých se studie skládala, podaly pře-

svědčivé důkazy, že zajištění rozsáhlého množství variant, ačkoliv zpočátku lákavých 

pro účastníky, podkopaly jejich následné uspokojení a motivaci. První část studie 

ukázala, že ačkoliv více spotřebitelů se nechalo zlákat k ochutnání džemu ze stánku 

s 24 příchutěmi, tak posléze větší část spotřebitelů si koupila džem u stánku, který 
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měl pouze 6 druhů na výběr. Druhá část studie ukázala, že studenti v přípravném 

kurzu na univerzitě byli více ochotni napsat esej za kredity navíc, když jim bylo po-

skytnuto pouze 6 potenciálních témat v porovnání s nabídkou 30 témat. Co je ještě 

zajímavější, studenti, kteří si vybírali z nabídky 6 témat, napsali v průměru kvalit-

nější eseje. Nakonec třetí studie demonstrovala, že účastníci si více užívali proces 

vybírání čokolády z nabídky 30 než z nabídky 6 variant příchutě. Avšak navzdory je-

jich většímu počátečnímu nadšení, které bylo založeno na možnosti vybírat z více 

variant, účastníci nakonec prokázali větší nespokojenost a lítost nad volbou, kterou 

učinili. Následně měli totiž větší sklon vybrat si čokolády namísto peněz jako kom-

penzaci za jejich účast na studii. Navíc, účastníci výzkumu, kde byla nabídka 30 

variant, následně uvedli v dotazníku, že proces rozhodování byl sice zajímavější, ale 

také více náročný a frustrující (Iyengar a Lepper, 2000).  

Obrázek 6: Vztah mezi štěstím a množstvím variant v nabídce 

 
Zdroj: vlastní zpracování dle Swatek, 2014 

Výše zmíněná zjištění si již dříve uvědomilo několik firem, jako například společnost 

Procter & Gamble. Ta učinila v tomto směru i konkrétní opatření. Zredukovala totiž 

počet verzí jejího šamponu s názvem Head & Shoulders z 26 na 15 variant. Posléze 

tato firma vykazovala desetiprocentní nárůst ve svých prodejích (Iyengar a Lepper, 

2000). Paradox volby, stejně jako vlastnický efekt a efekt návnady, se tedy postupně 

stává nedílnou součástí marketingové politiky mnoha společností. V tomto případě, 

pokud chtějí společnosti uspět, musí vědět, kolik variant v nabídce je pro jejich zá-

kazníky optimální.   

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiku5fA09nKAhXJCBoKHYPZCIEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.procter-gamble.cz%2F&usg=AFQjCNHygUjRfR6siWB9rVmRsUo38-_nsg&bvm=bv.113034660,d.ZWU
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4.2 Příčiny vzniku paradoxu volby 

Jedním z vysvětlení paradoxu volby jsou oportunitní náklady. Oportunitní náklady 

jsou náklady obětované příležitosti, tedy zisky, o které jedinec přichází, když se vzdá 

pro něj nejhodnotnější varianty ve prospěch varianty jiné (Hořejší et al., 2010). S kaž-

dým rozhodnutím, které jedinec dělá, je spojen tento druh nákladů. A čím je více 

variant na výběr, tím větší budou oportunitní náklady. A čím jsou oportunitní ná-

klady větší, tím o nich jedinec víc přemýšlí a tím menší uspokojení bude mít z toho, 

co si vybral. Tudíž jedinec by se měl snažit omezit přílišné přemýšlení o atraktivních 

možnostech variant, které zavrhl (Schwartz a Ward, 2004). Jedině tak je zřejmě 

možné dostat se ze začarovaného kruhu neustálého zvažování ostatních variant a ná-

sledné lítosti nad nimi.  

Dalším vysvětlením paradoxu volby je lítost, kterou lze rozdělit na očekávanou lí-

tost a lítost vznikající po realizaci rozhodnutí, tedy post-rozhodovací lítost. 

Očekávaná lítost způsobuje odkládání nebo dokonce zřeknutí se rozhodnutí. Funguje 

to tak, že když jedinec předpokládá, že existují ještě lepší varianty v daném souboru 

variant, než které zamýšlí koupit, bude očekávat lítost, kterou bude pociťovat po roz-

hodnutí, což jej může odradit od toho, aby učinil vůbec nějaké rozhodnutí. Lze však 

říct, že očekávaná lítost může na druhou stranu přimět jedince k opatrnému rozho-

dování, pečlivému shromažďování informací, zvažování následků, a nakonec jedince 

dělá více sebekritického (Connolly et al., 2013). Jakkoliv se tento výčet následků oče-

káváné lítosti může zdát pozitivní, pozitivním ve skutečnosti není. Právě naopak, 

jedince pouze dostane do ještě většího tlaku, který povede pravděpodobně tak či 

onak opět ke frustraci. Opatrné rozhodování, pečlivé zvažování a přehnaná sebekri-

tika mohou totiž jedince nutit, aby si dával pozor na to, co dělá a jednal, jako kdyby 

šlo při jeho rozhodování o život. Proto s Connollym et al. a jejich tvrzením, že očeká-

váná lítost může přinést jedinci i pozitiva, nelze souhlasit.  

Druhý typ lítosti, post-rozhodovací lítost, je představován výčitkami svědomí, 

s kterými jedinec zápasí po rozhodnutí. Lituje toho, že si nevybral varianty, u kterých 

po rozhodnutí zjistil, že jsou lepší než ta, kterou si vybral. Jedinec však ani nemusí 

zjistit, že existovaly nějaké lepší varianty. Prostě jej pouze pronásleduje pocit, že jsou 

zde lepší varianty, ačkoliv to nemusí být pravda. Tato lítost vyvolává nespokojenost 

s produktem po provedení rozhodnutí. Jak očekávaná, tak post-rozhodovací lítost 

mohou být zkombinovány, přičemž očekávaná lítost udělá samotné rozhodnutí těžší 

a post-rozhodovací lítost zase znepříjemní jedinci užívat si již vybranou variantu 

(Schwartz a Ward, 2004).  

Dalším vysvětlením vzniku paradoxu volby je podrobné zvažování variant. Sel-

ský rozum a psychologické studie naznačují, že spotřebitelé, kteří zvažují jejich 
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možnosti podrobněji, dělají více uspokojivá rozhodnutí. Podrobným zvažování se 

však jedinec ve skutečnosti stává více vázán k jednotlivým variantám a vytvoří si tak-

zvané pre-faktické vlastnictví k daným variantám (Carmon et al., 2003). Tento jev lze 

také nazvat jako pseudovlastnický efekt (Shin a Ariely, 2004). Toto pre-faktické 

vlastnictví je způsobeno jednak zjišťováním výhod jednotlivých variant a jednak del-

ším zvažováním a přemýšlením nad jednotlivými varianty. Jedinec si tak představuje, 

že danou variantu vlastní nebo vzpomíná na spotřebitelskou zkušenost s danou va-

riantou, pokud ji již vlastnil. Následně, když si vybere jednu variantu, bude pociťovat 

ztrátu pre-faktického vlastnictví ostatních variant, jejichž výhody předpokládal. Tato 

ztráta se projevuje nepříjemným pocitem a touhou po nevybraných možnostech, ne-

boť ty se budou jevit jako atraktivní.  

Navzdory podobnosti s teorií očekávané lítosti tato teorie nevyvolává pokus odči-

nit rozhodnutí. Je tomu tak, protože lákavost nevybrané možnosti obvykle 

nepřekračuje touhu po vybrané možnosti, neboť impulz změnit volbu bude utlumen 

neochotou vzdát se vybrané možnosti, kterou jedinec už vlastní. Tento jev je tedy 

zaměřen spíše na emoční a hodnotící elementy, které jsou tvořeny rozhodovacím 

procesem samotným než charakteristikami jednotlivých variant (Carmon et al., 

2003). Negativní dopad podrobného zvažování variant a následného pseudo-vlast-

nického efektu může být umocněn ještě tím, když se jedinec dotýká produktů, které 

zvažuje ke koupi, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3.  

Výše zmíněný pseudo-vlastnický efekt může způsobit dokonce i to, že jedinec bude 

investovat dodatečné prostředky do svého nákupu. Jedná se o situace, kdy si chce 

připlatit za to, že bude mít v budoucnu možnost změnit, případně vrátit zpět svoje 

rozhodnutí. Jelikož existuje mnoho situací, ve kterých se jedinec setkává s tím, že 

existuje možnost mezi budoucí dostupností změny a náklady na její udržování, je in-

vestování do možnosti budoucí změny častým jevem. Kupříkladu, když si jedinec 

kupuje nový počítač, čelí dilematu, jestli koupit systém, který uspokojují jeho sou-

časné potřeby nebo si pořídí rozšiřitelný systém (například více slotů pro karty a pro 

paměť), který je sice nákladnější, ale mohl by lépe uspokojit jeho nejisté potřeby 

v budoucnu. Dalším příkladem podobné situace by mohlo být doplňkové zakoupení 

rozšířené záruky apod. (Gilbert a Ebert, 2002; Shin a Ariely, 2004). Jedinec se 

v těchto situacích pravděpodobně snaží řešit svůj problém s lítostí, že si nemohl vy-

brat ostatní varianty, proto se snaží alespoň tuto lítost eliminovat možností zajistit si 

vratnost svého rozhodnutí v budoucnu. Ostatně, dle Gilbert a Ebert (2002) sama 

vratnost rozhodnutí může být zdrojem spokojenosti, kterou jedinec má z pouhého 

vědomí, že může změnit jeho rozhodnutí. To může ve finále převážit negativní 
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aspekty paradoxu volby. Nicméně je zřejmé, že lidé často preferují vratnost rozhod-

nutí, dokonce i když jsou si vědomi jejího nepravděpodobného využití v budoucnu. 

Příklady z reálného prostředí toto potvrzují. Například, obchody dovolují zákazní-

kům vrátit zboží, se kterým nejsou spokojení, protože vědí, že obrovská většina 

nespokojených zákazníků nikdy nevyužije tuto možnost. Tyto obchody provádí poli-

tiku, kdy je těžké pro zákazníka vrátit toto zboží (různé požadavky na to, aby mělo 

zboží originální označení, že bude odvezené k opravě do dalekého města, že zákazník 

bude dlouho čekat na náhradu atd.), dovolují jej nalákat na slib zaměnitelnosti, za-

tímco efektivně snižují pravděpodobnost, že se zákazník vrátí a tuto možnost využije 

(Gilbert a Ebert, 2002). Na základě toho je zřejmé, že příliš široká nabídka produktů 

nemusí vést pouze k odrazení zákazníka od nákupu nebo jeho frustraci, nýbrž ji firmy 

mohou využít i pro svůj prospěch, kupříkladu výše zmíněnou možností vrácení zboží. 

4.3 Faktory ovlivňující sílu paradoxu volby  

Mnoho faktorů může ovlivňovat sílu paradoxu volby. Několik z nich zde bude uve-

deno a stručně popsáno, přičemž prvním z nich je to, jestli je jedinec takzvaný 

uspokojovač nebo maximalizátor. V kapitole 1.2 již bylo uvedeno, že lidé nejsou 

racionální, nevyhledávají nejlepší možnou variantu řešení dané situace, nýbrž hledají 

nejvíce uspokojivé rozhodnutí, a lze je proto nazývat spíše jako uspokojovači (jedinci, 

kteří nemaximalizují užitek, ale vystačí si s uspokojivou variantou) než maximalizá-

toři (jedinci, kteří maximalizují užitek) (Simon, 1960). Schwartz a Ward (2004) 

navazují na práci Simona v souvislosti s paradoxem volby a tvrdí, že velkou roli 

v tom, jestli jedinec zažívá paradox volby, hraje to, jaké jsou jeho cíle. Právě na zá-

kladě cílů totiž Schwartz a Ward dělí, stejně jako Simon, všechny jedince na již 

zmíněné uspokojovače a maximalizátory, nicméně s tím rozdílem, že dle nich 

všechny jedince lze rozdělit do těchto dvou kategorií (Schwartz a Ward, 2004). Simon 

totiž tvrdil, že všichni jedinci jsou uspokojovači (Simon, 1960).  

Dle Schwartze a Warda (2004) uspokojovač, který čelí určitému rozhodnutí, 

ukončí hledání varianty v momentě, kdy nějaká varianta překročí jeho stanové krité-

rium pro výběr (Schwartz a Ward, 2004). U takových jedinců převažují při 

rozhodování hédonické faktory (Carmon et al., 2003) nebo heuristika (Scheibehenne 

et al., 2010). Na druhou stranu maximalizátor hledá vždy nejlepší možnou dostupnou 

variantu v celé řadě variant (Schwartz a Ward, 2004). U těchto jedinců naopak pře-

važují při rozhodování utilitární faktory (Carmon et al., 2003). A právě kvůli 

využívání utilitárních faktorů při rozhodování vzniká u maximalizátorů paradox 

volby, neboť čím více variant na výběr budou mít, tím delší a náročnější rozhodovací 

proces budou muset podstoupit a výskyt lítosti bude pravděpodobnější. Jedinou 
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zbraní maximalizátora proti lítosti je nekonečné a vyčerpávající zvažování alternativ 

a skrz tento proces nalezení dokonalé varianty (Iyengar a Lepper, 2000; Schwartz a 

Ward, 2004).  Maximalizátor totiž obvykle věří tomu, že lepší varianta může pořád 

existovat a on ji ještě neobjevil. A tato tendence sílí, jakmile se začne počet možností 

zvyšovat (Schwartz a Ward, 2004; Scheibehenne et al., 2010). Maximalizátor do-

konce ani není odrazen výší nákladů souvisejících s hledáním nejlepší varianty (Reed 

et al., 2011). 

Schwartz et al. (2002) výše uvedená tvrzení ověřili v průzkumu, ve kterém zjistili, 

že maximalizátoři se ukázali jako méně šťastní a mající větší sklon k depresi než 

uspokojovači. Byli dokonce více náchylní k prožívané i očekávané lítosti a angažovali 

se více v sociálním srovnávání svého výběru než uspokojovači (Schwartz et al., 

2002). Lze proto říct, že maximalizátor se stává doslova otrokem, neboť neustále 

srovnává svá rozhodnutí s okolím. Uspokojovač však tento problém nemá, neboť 

spoléhá na jeho vlastní vnitřní hodnocení a standardy a nepotřebuje nalézt dokona-

lou variantu, nýbrž vybírá první variantu, která překračuje jeho aspirační stupeň 

(Schwartz a Ward, 2004; Scheibehenne et al., 2010).  

Dalším faktorem je síla vytvořených preferencí, která byla popsána již v kapitole 

3.3 v souvislosti s efektem návnady. V souvislosti s paradoxem volby bude tento fak-

tor vysvětlen na následující situaci. Nechť přijde větší skupina lidí do nové restaurace 

a všichni doufají, že si budou moci objednat své oblíbené jídlo. Je zřejmé, že čím více 

druhů jídla bude k dispozici na jídelním lístku, tím bude větší šance, že každý člen 

této skupiny lidí si najde svoji oblíbenou pochoutku. V takovém případě by paradox 

volby neměl vzniknout. Jinými slovy, velmi mnoho variant na výběr je výhodných 

tehdy, když jedinec se nachází před nabídkou produktů a doufá, že najde svůj oblí-

bený produkt, který zná, který vyhovuje jeho preferencím či s kterým již má 

zkušenosti (Iyengar a Lepper, 2000). Scheibehenne et al. (2010) s Iyengar a Lepper 

souhlasí, přičemž tvrdí, že paradox volby se nejvíc vyskytuje pro jedince zejména 

v nových situacích (když se jedinec setkává s produkty po prvé) s nadměrným množ-

stvím variant v dané nabídce. Dle Scheibehnne et al. (2010) však existuje možnost 

vyhnout se paradoxu volby při prvním setkání s produktem následujícím způsobem. 

V nové nákupní situaci by se jedinec neměl zaměřit na hledání nejlepší varianty, ný-

brž by se měl zaměřit na atraktivitu celého sortimentu a náhodně vybrat nějakou 

variantu. Posléze, až si ji vyzkouší, se může rozhodnout, zda si jí příště koupí nebo 

ne. Pokud mu bude vyhovovat, paradoxu volby se již obávat nemusí, neboť už bude 

mít vytvořenou preferenci a do obchodu si příště zajde již pro konkrétní produkt. 

Pokud mu naopak vyhovovat nebude, postup může opakovat a doufat, že se do správ-

ného produktu již trefí (Scheibehenne et al., 2010).  
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Dalším faktorem by mohlo být to, zda jedinec nakupuje na e-shopu nebo v ka-

menném obchodu. Kamenné obchody mají totiž fyzický limit na maximální počet 

produktů, které mohou vystavit, ale online obchodníci nemají limit žádný. Je sice 

pravda, že internetoví prodejci mohou vystavit obrovský sortiment produktů a s ním 

hodně informací u každého produktu při nízkých nákladech, to však ale může vést 

k nežádoucímu paradoxu volby (Huff a Johnson, 2014). Záležet však může i na tom, 

jak si prodejce poradí s uspořádáním informací a jak je rozdělí do kategorií. V sou-

vislosti s tím právě Mogilner et al. (2008) zjistili, že paradox volby se v jejich studii 

objevil jenom tehdy, když varianty nebyly uspořádané do kategorií (Mogilner et al., 

2008). Kategorizace produktů totiž může navigovat jedince a ulehčovat mu výběr va-

riant zejména v situacích, kdy se s nimi předtím ještě nikdy nesetkal (Scheibehenne 

et al., 2010).  

Posledním zde zmíněným faktorem, který ovlivňuje paradox volby, je čas určený 

pro uskutečnění rozhodnutí. Haynes (2009) totiž ve svém experimentu zjistil, že 

omezený čas poskytnutí k uskutečnění rozhodnutí ústí v paradox volby. V souvislosti 

s časovým omezením k provedení rozhodnutí Huff a Johnson (2014) navrhují, že 

lepší je v tomto směru nakupovat na internetu, neboť jedince obvykle netlačí čas 

(Huff a Johnson, 2014). S Huffem a Johnsonem lze souhlasit, poněvadž e-shopy ne-

mají obvykle žádné otevírací hodiny na rozdíl od kamenných obchodů, a proto 

jedinec může strávit relativně neomezený čas nad jeho nákupním rozhodováním.  

4.4 Shrnutí 

Paradox volby je považován za projev iracionálního chování jedince. Byl popsán jako 

situace, kdy zvyšující se počet možností v daném souboru variant připravuje jedince 

o štěstí, způsobuje mu lítost a může ústit dokonce až k absenci či oddálení samotného 

rozhodnutí. Za hlavní aspekt stojící za vznikem paradoxu volby lze považovat očeká-

vanou a post-rozhodovací lítost, dále pak existenci oportunitních nákladů a nakonec 

to, že jedinec podrobně zvažuje dané varianty. Závěrem byly diskutovány možné fak-

tory, které mohou ovlivnit sílu vykazovaného paradoxu volby. Jednalo se zejména o 

to, jestli je jedinec uspokojovač či maximalizátor, přičemž paradox volby se pak pro-

jevuje zejména u maximalizátorů. Dalšími faktory byly síla vytvořených preferencí, 

místo nákupu – e-shop nebo kamenný obchod, a nakonec čas, který má jedinec k dis-

pozici pro uskutečnění rozhodnutí.  
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5 Metodika práce  

V této kapitole je nejdřív rozebrán cíl práce a dále jsou představeny výzkumné 

otázky. Dále je zde provedena diskuse nad metodikou a zvolenými postupy práce. Ta 

je navíc doplněna případnými limitacemi a klady výzkumu. Na závěr nebude chybět 

ani zmínka o tom, jak byly vyřešeny možné etické problémy.  

5.1 Cíle, metodika, limitace a etika 

Cílem této diplomové práce je ověřit působení vybraných fenoménů behaviorální 

ekonomie v praxi. Vybrané fenomény budou ověřeny na datech společnosti Natura-

Med Pharmaceuticals. Na základě stanoveného cíle byly posléze formulovány tři 

výzkumné otázky, jejíchž znění je následovné:  

Výzkumná otázka 1: Podléhají zákazníci při nakupování produktů společnosti Na-

turaMed Pharmaceuticals vlastnickému efektu?  

Výzkumná otázka 2: Podléhají zákazníci při nakupování produktů společnosti Na-

turaMed Pharmaceuticals efektu návnady?  

Výzkumná otázka 3: Podléhají zákazníci při nakupování produktů společnosti Na-

turaMed Pharmaceuticals paradoxu volby?  

Na tyto otázky autor odpoví pomocí stanovení hypotéz v každém jednotlivém vý-

zkumu. Na základě jejich potvrzení či nepotvrzení bude moci autor posléze 

jednoznačně odpovědět, jestli zákazníci podléhají či nepodléhají danému fenoménu 

behaviorální ekonomie.  

Nedílnou součástí metodické části každé kvalifikační práce je nejen stanovení cíle 

a výzkumných otázek, ale i determinace konkrétních metod a postupů výzkumu. 

K tomu byla využita takzvaná výzkumná cibule, kterou lze vidět na obrázku 7.  

V první vrstvě cibule muselo být provedeno rozhodnutí o volbě výzkumného para-

digmatu. V případě tohoto výzkumu se jedná o pozitivizmus, neboť je v něm využito 

kvantitativních metod. K výzkumnému paradigmatu je pak vhodné připojit i volbu 

výzkumného přístupu, a to buď indukci nebo dedukci, které se nacházejí v druhé 

vrstvě cibule. Jelikož výzkum práce spadá pod pozitivizmus, byla zvolena dedukce, 

protože ta je spojována s kvantitativními metodami (Saunders et al., 2009).  

V nejdůležitější části cibule, jejím jádru, se rozhoduje o sběru dat a jejich analýze. 

Pro tento výzkum jsou použita pouze kvantitativní data, která budou sekundárního 

charakteru. Ta budou čerpána z vnitropodnikového informačního systému společ-

nosti. Z vydolovaných dat budou vyselektována pouze data relevantní pro tento 

výzkum. Samotný výzkum pak bude probíhat tím způsobem, že u každého jevu bude 
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provedena deskripce výchozích podmínek, ve kterých zákazník činí své rozhodnutí. 

Následně bude provedena kvantitativní analýza vybraných dat, která bude doplněna 

i analýzou komparativní. Nakonec bude provedena diskuse nad výsledky těchto ana-

lýz, která bude obohacena i o autorova doporučení a návrhy, jak by mohla společnost 

NaturaMed Pharmaceuticals zlepšit svoje marketingové počínání. 

Obrázek 7: Výzkumná cibule 

 
Zdroj: Saunders et al., 2009 

Pokud jde o limitace výzkumu, největším omezením je, že reálné prostředí organi-

zace NaturaMed Pharmaceuticals nenabízí naprosto identické a ideální podmínky 

pro vznik daného fenoménu. Společnost stejně tak neumožňuje autorovi nasimulo-

vat identické podmínky, jaké nabízí teorie. Autor je jejím zaměstnancem pouze 

krátce a nemá zde ještě takovou sílu, aby mohl ovlivnit tvorbu marketingových stra-

tegií. Na druhou stranu je však potřeba zmínit, že odchylky podmínek daných 

marketingových strategií nejsou tak velké, aby bylo možné vyslovit soud, že výzkum 

je nerelevantní. Navíc, reálné prostředí trhu se obecně liší od teoretických ekonomic-

kých postulátů. Příklad by mohl být čerpán z kapitoly 1.1, ve které byl představen 

Homo oeconomicus, jedinec, který jedná vždy a naprosto racionálně. V kapitole 1.2 

bylo však potom také zmíněno, že skutečný jedinec se takto nechová, přičemž často 

porušuje poučky týkající se klasické ekonomie. Z tohoto pohledu pak lze na druhou 

stranu uvedená omezení považovat za nevýznamná, ačkoliv se o omezení pořád 
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jedná. Žádné další limitace již nebyly detekovány, proto budou nyní rozebrány klady 

výzkumné části práce.  

Za největší přínos lze považovat, že se bude jednat o výzkum z reálného prostředí 

trhu. Jedinci zde totiž přichází do přímé interakce se zkoumanou organizací, při které 

provádí svá rozhodnutí ohledně obchodních transakcí. Tímto tento druh výzkumu 

zásadně předčí například ekonomický experiment, který autor využil ve své bakalář-

ské práci s názvem Peněžní iluze a utopené náklady. V ekonomickém experimentu 

totiž jedinci jednorázově či opakovaně čelí situaci, která odpovídá studovanému eko-

nomickému fenoménu (Špalek, 2011, s. 91). Jinými slovy, v ekonomických 

experimentech jsou zkoumáni jedinci v situacích, které se mají svým kontextem po-

dobat situacím z reálného prostředí, nicméně tyto situace jsou značně zjednodušené 

(Friedman et al., 2004). Ekonomický experiment tedy nikdy nenahradí komplexnost 

a autenticitu reálného prostředí. I z těchto důvodu se autor rozhodl tuto metodu 

v práci nevyužít, ačkoliv by se jednalo o lepší volbu než například dotazník, který se 

do výzkumů týkajících se behaviorální ekonomie vůbec nehodí.  

Ekonomický experiment by pak ještě k tomu navíc měl dodržovat podmínku fi-

nančního ohodnocení účastníků výzkumu (Špalek, 2011). Toto je nutné dodržet, aby 

se jedinci chovali co nejautentičtěji, nelhali nebo se nesnažili záměrně podávat zkres-

lené odpovědi. Tohoto výzkumu se však tento požadavek pochopitelně netýká. 

Zákazníci vybrané společnosti jsou totiž sami vystaveni situaci, kdy se snaží při ná-

kupu chovat co nejracionálněji, neboť v sázce jsou jejich vlastní finanční prostředky. 

Autor tedy není nucen vkládat do výzkumu vlastní peníze, a ten tak bude naprosto 

finančně nenáročný. Toto lze považovat za významnou výhodu, zejména pokud jde o 

ušetření autorových financí.  

Nevyhnutelností výzkumu bylo i vyřešení možných etických problémů. V tomto 

případě se jednalo zejména o ochranu osobních údajů společnosti NaturaMed Phar-

maceuticals, její dobrovolné participaci ve výzkumném šetření a v neposlední řadě i 

poskytování pravdivých a nesmyšlených informací z její strany. Se zaměstnancem 

společnosti s odpovědnou funkcí proto autor uzavřel ústní dohodu o tom, že si budou 

navzájem důvěřovat a nebudou zneužívat svého postavení v tomto výzkumu. Tato 

ústní dohoda se skládá ze tří jednoduchých bodů týkajících se jak autora, tak i spo-

lečnosti samotné.  

Pokud jde o autora, za prvé, ten společnost obeznámil o daném výzkumu a požádal 

o výslovný souhlas, zdali může provádět výzkumné šetření, jehož subjektem bude 

ona sama. Společnost mu tento výslovný souhlas dala. Za druhé, autor čestně společ-

nosti prohlásil, že nebude o ní uvádět interní privátní informace, ke kterým mu nedá 
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svůj souhlas. Společnost toto prohlášení přijala. Za třetí, ze strany společnosti se jed-

nalo o výslovné prohlášení, že autorovi ve věci poskytnutých informací pro výzkum 

nebude poskytovat zkreslené či smyšlené údaje. Autor práce toto prohlášení přijal. 

Celá diskuse o etických problémech byla tedy uzavřena ke vzájemné spokojenosti 

autora i společnosti NaturaMed Pharmaceuticals.   
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6 Analýza výzkumného subjektu 

V této kapitole bude představen výzkumný subjekt, společnost NaturaMed Pharma-

ceuticals. Zejména budou vysvětleny důvody výběru tohoto subjektu pro výzkum, 

základní údaje o společnosti, stručný popis sortimentu a způsoby prodeje výrobků 

zkoumané organizace. Dále již bude následovat samotný výzkum vybraných jevů, 

přičemž každému bude věnovaná samostatná kapitola.  

6.1 Představení společnosti NaturaMed Pharmaceuticals  

Pro ověření znalostí nabytých v teoretické části práce byl pro tento výzkum vybrán 

subjekt s názvem NaturaMed Pharmaceuticals, s. r. o., což je společnost zabývající se 

prodejem potravinových doplňků. Autor práce se tak rozhodl ze tří pádných důvodů.  

Za prvé, od 1. září 2016 je zaměstnancem této společnosti na plný úvazek. Má k ní již 

vytvořený určitý osobní vztah a provedení výzkumu by mu mohlo tento vztah pro-

hloubit. Za druhé, jakožto zaměstnanec společnosti má do jisté míry přístup k datům, 

které jsou pro nezaměstnance naprosto nepřístupné. Této výhody bude chtít využít 

pro uskutečnění svého výzkumu. Za třetí, v průběhu pracovního poměru v této spo-

lečnosti vypozoroval, že některé marketingové strategie společnosti mohou ústit 

v iracionální chování zákazníka. Jinými slovy, domnívá se, že zákazníci při nákupu 

produktů u této společnosti mohou vykazovat vlastnický efekt, efekt návnady a pa-

radox volby. Usuzuje proto, že by mohl tyto tři efekty otestovat přímo v reálném 

prostředí organizace. Zejména tento třetí důvod byl hlavní motivací, proč si vybral 

pro svůj výzkum firmu NaturaMed Pharmaceuticals. 

Nyní budou představeny základní informace o společnosti, které je nezbytné uvést 

před přistoupením k výzkumu.   

Základní údaje 

Obchodní jméno:   NaturaMed Pharmaceuticals 

Sídlo:   U Smaltovny 625, 370 01 České Budějovice, 

    Česká republika 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  prodej potravinových doplňků 

Datum zápisu:  23. červen 2006 (Ministerstvo spravedlnosti České re-

publiky, 2017) 
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Jak již bylo zmíněno, společnost NaturaMed Pharmaceuticals se zabývá prodejem 

doplňků stravy, zejména pak rybím olejem. Její sortiment je však celkově relativně 

úzký, neboť momentálně nabízí pouze dvanáct produktů (viz Přílohy – tabulka 7). 

Brzy však společnost představí na trh další kvalitní norské produkty. Samotný sorti-

ment společnosti má pak následující strukturu: 

• Omega-3 mastné kyseliny  

o OmegaMarine Forte+ - rybí olej z norských lososů (vlajkový pro-

dukt společnosti, nejprodávanější omega-3 produkt v České 

republice) 

o OmegaMarine Family – rybí olej z islandských tuňáků, vhodný 

zejména pro děti 

o CardioMax – nejkoncentrovanější omega-3 výrobek v České re-

publice 

• Pro pány 

o ProMan Plus – směs přírodních látek určených pro udržení nor-

mální hladiny mužského hormonu testosteronu 

o ProstaXin – směs přírodních látek určených pro řešení problémů 

se zvětšenou prostatou 

• Nordic Nature 

o Dormitan – směs přírodních látek pro snadné usínání a celkové 

uklidnění před spánkem 

o Vistan – směs přírodních látek podporujících normální funkci 

zraku 

o ActiveFem – směs přírodních látek pro udržení mladistvého 

vzhledu a krásy 

• Vitamíny 

o Multivitamin+ Natural – komplex 20 vitamínů a minerálů pro za-

chovaní každodenních funkcí organismu  

o Vitamin D3 – speciální forma vitaminu D vhodná pro posílení 

imunitního systému, kostí, svalů a zubů 

o Vitamín K2 – speciální forma vitamínu K, určený pro zdravou 

strukturu kostí, podporu srážení krve a podporu imunity 

• Ostatní  

o Chitosan – speciální vláknina získaná z krevet určená pro pasivní 

hubnutí a udržení normální hladiny cholesterolu (NaturaMed 

Pharmaceuticals, 2017) 
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Všechny výše zmíněné doplňky stravy si od založení společnosti NaturaMed Phar-

maceuticals v roce 2006 vyzkoušelo již více než 1 000 000 zákazníků, přičemž toto 

číslo neustále roste. Společnost dosahuje tak vysokého počtu zákazníků díky třem 

formám marketingu: on-line marketingu, direkt marketingu (tištěné materiály) a na-

konec i telemarketingu. Všechny tři způsoby prodeje přivádějí do interakce se 

společností mnoho potenciálních i stávajících zákazníků, neboť se vzájemně kombi-

nují, čímž dosahují signifikantního synergického efektu (NaturaMed 

Pharmaceuticals, 2017). 

Samotný výzkum bude věnován prodejům produktů skrz online a direkt marke-

ting. Značná část výzkumu se však bude zabývat především online marketingem, 

neboť autor sám je pracovníkem online marketingového oddělení společnosti. V sou-

vislosti s tím je nutno dodat, že společnost prodává své produkty přes tento 

marketingový kanál na dvou místech. Za prvé, na svém internetovém obchodu na 

webových stránkách www.naturamed.cz, což jsou oficiální a centrální webové 

stránky společnosti. Za druhé, pro každý produkt má společnost speciálně vytvořené 

webové stránky, na kterých si může zákazník stejně tak daný produkt koupit (Natu-

raMed Pharmaceuticals, 2017). A právě obě tato místa prodeje budou využívána 

v jednotlivých výzkumech daných jevů, které již budou pokračovat následující kapi-

tolou.   

6.2 Výzkum vlastnického efektu 

Tato kapitola je věnována výzkumu vlastnického efektu, přičemž je rozdělena na tři 

subkapitoly. Nejdříve bude představena deskripce výchozích podmínek, ve které se 

vlastnický efekt může v dané marketingové strategii společnosti vyskytovat. Posléze 

bude provedena kvantitativní analýza tohoto jevu. V poslední subkapitole pak budou 

diskutovány výsledky analýzy, přičemž budou také navržena případná doporučení a 

návrhy pro společnost NaturaMed Pharmaceuticals.  

6.2.1 Deskripce výchozích podmínek 

V kapitole 6.1 bylo zmíněno, že společnost NaturaMed Pharmaceuticals využívá 

při prodeji svých produktů tři formy marketingu: on-line marketing, direkt marke-

ting a telemarketing. Zákazník při nákupu produktů skrz všechny tři zmíněné kanály 

vstupuje se společností do obchodního vztahu, který se řídi obchodními podmínkami 

danými společností. Zákazník pochopitelně musí, pokud má zájem si daný produkt 

zakoupit, souhlasit s těmito podmínkami. Při prodeji v on-line prostředí na interne-

tových stránkách společnosti zákazník s těmito obchodními podmínkami souhlasí 
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kliknutím na políčko „Souhlasím s obchodními podmínkami“ v příslušném objednáv-

kovém formuláři. Při prodeji skrz telemarketing zákazník souhlasí s obchodními 

podmínkami svým výslovným, jednoznačným a zřetelným souhlasem. Při prodeji 

skrz direkt marketing zákazník souhlasí s obchodními podmínkami svým vlastno-

ručním podpisem v příslušném objednávkovém kupónu (NaturaMed 

Pharmaceuticals, 2017). Dále však už bude věnována pozornost pouze obchodním 

podmínkám týkajících se prodeje skrz on-line prostředí, neboť výzkum vlastnického 

efektu se bude týkat právě on-line marketingu. Přesto je však nutné dodat, že ob-

chodní podmínky, jak již bylo naznačeno výše, jsou u všech marketingových kanálů 

prakticky identické. 

V souvislosti s obchodními podmínkami, které bude nezbytné uvést pro pochopení 

výzkumu vlastnického efektu, byly pro výzkumné šetření vybrány dva produkty ze 

sortimentu společnosti, které jsou prodávány skrz on-line prostředí, a to ProMan 

Plus a ProstaXin. Tyto produkty je možné najít na e-shopu společnosti na stránkách 

www.naturamed.cz, ale stejně tak je každému produktu věnována samostatná we-

bová doména, na které si jej zákazník může koupit. Produktu ProMan Plus patří 

doména www.promanplus.cz, produktu ProstaXin doména www.prostaxin.cz (Natu-

raMed Pharmaceuticals, 2017). Pro výzkum však byly vybrány pouze samostatné 

domény těchto produktů, neboť jejich vzhled je mnohem hezčí, než jaký je na e-shopu 

u těchto produktů. Možná i právě proto se na těchto doménách prodávají tyto dva 

produkty v razantně větším množství než na e-shopu společnosti. 

Zákazník při návštěvě těchto webových domén v sekci Obchodní podmínky zjistí, 

že ProMan Plus i ProstaXin společnost prodává skrz takzvaný abonentní program 

neboli věrnostní zákaznický systém. Ten funguje tak, že zákazník si objedná daný 

produkt, kdy první balení je na měsíc zdarma, přičemž platí pouze poštovné a balné 

49 Kč. Zákazník se však objednáním zkušebního balíčku stává participantem zmiňo-

vaného věrnostního zákaznického systému. To znamená, že po měsíci automaticky 

obdrží další balení daného produktu, avšak už za plnou cenu. Plná cena ProMan Plus 

na dva měsíce je 599 Kč, plná cena ProstaXinu na dva měsíce je 499 Kč, jak lze vidět 

na obrázcích 8 a 9. Tyto plně hrazené balíčky pak zákazník pravidelně obdrží každé 

dva měsíce. Zákazník za zkušební i plně hrazené balíčky platí vždy až po jejich obdr-

žení do schránky, přičemž má 14 dní na to, aby uhradil danou částku.  

I když zákazník za produkt zaplatí, má právo jej neotevřený v rozmezí 150 dnů 

vrátit, a to bez udání důvodu. Zákazník však nese přímé náklady spojené s vrácením 

produktu. Co se týká automatického a pravidelného zasílání produktů, to může zá-

kazník kdykoliv a bezplatně přerušit, změnit interval zasílání, objednat si zásilku 

navíc či další zásilky zcela zrušit. Je možné tak učinit kontaktováním zákaznického 
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centra společnosti, kdy cena za volání se neliší od základní sazby zákazníkova tele-

fonního tarifu. Při rušení věrnostního programu dochází k jeho ukončení neprodleně 

po obdržení písemné výpovědi či po ukončení telefonního hovoru při výpovědi uči-

něné přes zákaznickou linku (NaturaMed Pharmaceuticals, 2017). 

Obrázek 8: Objednávkový formulář produktu ProstaXin 

 
Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Obrázek 9: Objednávkový formulář produktu ProMan Plus 

 
Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

V kapitole 2.1 bylo zmíněno, že vlastnický efekt může stát za některými marketingo-

vými strategiemi, které využívají zkušební dobu produktů s možným vrácením peněz 

za zboží, které si jedinec koupil. Dle výše popsaných obchodních podmínek produktů 
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ProMan Plus a ProstaXin lze toto tvrzení do jisté míry aplikovat i na věrnostní zákaz-

nický systém společnosti NaturaMed Pharmaceuticals. Zde si sice zákazník nemůže 

koupit produkt, užívat jej a pak napůl načatý vrátit. Nicméně, když nestihne včas zru-

šit zaslání plně hrazeného balíčku, ten mu přijde do schránky, a zákazník jej tak může 

mít doma i několik dnů, aniž by za něj zaplatil. Na základě toho lze vyslovit soud, že 

zákazník tento produkt do jisté míry vlastní, ačkoliv za něj ještě nezaplatil. V tomto 

okamžiku pak zde může vznikat vlastnický, respektive jakýsi pseudovlastnický efekt 

vůči danému produktu. A právě to, jestli tento efekt v této fázi skutečně u zákazníků 

společnosti NaturaMed Pharmaceuticals vzniká, bude zjištěno pomocí kvantitativní 

analýzy v následující kapitole. 

6.2.2 Analýza 

Výchozí podmínky, které byly popsány v kapitole 6.2.1, nyní umožňují přejít ke kvan-

titativní analýze vlastnického efektu. V ní bude zjištěno, jak reagují zákazníci 

společnosti NaturaMed Pharmaceuticals na její abonentní program. Autor se do-

mnívá, že vlastnický efekt se u zákazníků projeví tím způsobem, že po obdržení 

prvního plně hrazeného balíčku (dále jen PPHB) tento balíček zákazník nevrátí spo-

lečnosti zpět, a zůstane tak i nadále účastníkem věrnostního systému společnosti. 

V souvislosti s touto domněnkou byly zformulovány pro každý produkt zvlášť násle-

dující hypotézy:  

Hypotéza 1: Větší podíl zákazníků bude těch, kteří po obdržení prvního plně hra-

zeného balíčku produktu ProMan Plus nevrátili tento balíček společnosti zpět.  

Hypotéza 2: Větší podíl zákazníků bude těch, kteří po obdržení prvního plně hra-

zeného balíčku produktu ProstaXin nevrátili tento balíček společnosti zpět. 

Jako počátek období výzkumu bylo zvoleno datum 1. září 2016, neboť v tomto ob-

dobí již byly do velké míry zoptimalizované webové domény www.promanplus.cz a 

www. prostaxin.cz. Jako konec zkoumaného období bylo zvoleno datum 31. prosince 

2016 z důvodu jednoduššího dolování dat z vnitropodnikového systému, neboť od 1. 

ledna 2017 společnost provedla mnoho změn v tomto systému, které by znesnadnily 

získávání potřebných dat. Co se týká zde zkoumaného vzorku lidí, žádné další kon-

krétní informace ze strany společnosti o zákaznících autorovi nebyly poskytnuty. 

Společnost si totiž přála tyto informace uchovat ve svém soukromí. Z obchodních 

podmínek však lze vyvodit soud, že se jednalo ve všech případech o osoby starší 18 

let, neboť objednávku může uzavřít pouze osoba starší, než je tato věková kategorie 

(NaturaMed Pharmaceuticals, 2017). 
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Pro výzkum byla použita sekundární data kvantitativního charakteru, která byla 

získána z vnitropodnikové databáze společnosti. Při jejich dolování však autor nara-

zil i na data, která byla pro výzkum nerelevantní. Taková data byla detekována, 

vyselektována a posléze odstraněna. První část relevantních dat vyjadřovalo množ-

ství zaslaných prvních plně hrazených balíčků, které zákazník obdržel do své 

schránky. Druhou část dat pak představovalo množství PPHB, které zákazník neote-

vřel (dále jako už jenom vratky) a vrátil společnosti s nárokem na vrácení peněz zpět.  

Pokud jde o samotná vydolovaná data, ta byla zpracována v tabulkovém editoru a 

následně zanesena do tabulky 1. První sloupec tabulky představuje zkoumaný pro-

dukt. Druhý sloupec tabulky představuje množství zaslaných PPHB v kusech. Třetí 

sloupec představuje počet PPHB v kusech, které zákazníci nevrátili společnosti zpět.  

Čtvrtý sloupec představuje procentuální podíl nevrácených PPHB. Pátý sloupec 

představuje počet vratek v kusech a šestý sloupec pak procentuální podíl vratek na 

celkovém množství zaslaných PPHB.  

Tabulka 1: Počet zaslaných PPHB a vratek od 1.9.2016 do 31.12.2016 

Produkt 
PPHB 

[ks] 

Nevrácené 

PPHB 

[ks] 

Nevrácené 

PPHB 

[%] 

Vratky  

[ks] 

Vratky  

[%] 

ProMan Plus 608 536 88 72 12 

ProstaXin 429 401 93 28 7 

Zdroj: vlastní zpracování dle NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Z tabulky 1 lze vyčíst, že podíl nevrácených PPHB produktu ProMan Plus na celko-

vém množství 608 PPHB činil 88 %. Naproti tomu podíl vratek na celkovém množství 

PPHB pak činil pouze 12 %. Podíl nevrácených PPHB byl tak přibližně 7krát větší než 

podíl vratek. Lze tedy vyslovit závěr, že stanovená Hypotéza 1 pro ProMan Plus byla 

potvrzena. 

Pokud jde o produkt ProstaXin, podíl nevrácených PPHB na celkovém množství 

429 PPHB činil 93 %. Naproti tomu podíl vratek na celkovém množství PPHB pak 

činil pouze 7 %. Podíl nevrácených PPHB byl tak přibližně 14krát větší než podíl vra-

tek. Lze tedy vyslovit závěr, že stanovená Hypotéza 2 pro ProstaXin byla potvrzena. 

Pokud jde o komparaci výsledků produktů ProMan Plus a ProstaXin, výsledky se 

zásadně neliší. U produktu ProstaXin podlehlo vlastnickému efektu jen o 5,32 % zá-

kazníků víc než u produktu ProMan Plus. Za zásadní rozdíl toto nelze požadovat. 

Ostatně, produkt ProMan Plus i ProstaXin jsou prodávány na identické bázi, tedy jako 
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dvouměsíční balení v rámci věrnostního programu a pro podobnou věkovou sku-

pinu, nicméně s odlišnými cenami a pro řešení odlišných zdravotních problémů.  

6.2.3 Diskuse  

Na základě předem stanovených hypotéz, které byly potvrzeny, lze odpovědět na Vý-

zkumnou otázku 1. Odpověď na tuto otázku tak zní, že daný vzorek zákazníků při 

nakupování produktů společnosti NaturaMed Pharmaceuticals podlehl vlastnickému 

efektu.  

Výsledky výše popsané analýzy ukázaly, že zákazníci produktů ProMan Plus i 

ProstaXin podlehli vlastnickému efektu. Ten mohl u zákazníků vzniknout na základě 

následujících skutečností. Pro lepší představu, zákazník si teoreticky může objednat 

uvítací zkušební balíček produktu ProMan Plus či ProstaXin jenom z důvodu, že jej 

má možnost získat zdarma, respektive platí za něj pouze poštovné a balné. Součástí 

toho pak může být i jeho úmysl, že se po měsíci z automatického zasílání plně hraze-

ných balíčků odhlásí. Může se však stát, že na odhlášení zapomene, a po měsíci do 

schránky obdrží svůj PPHB. Tento balíček však ještě není v jeho skutečném vlastnic-

tví, neboť zákazník za něj platí až po jeho obdržení, kdy má 14 dnů na to, aby uhradil 

požadovanou částku. Nicméně má tento balíček doma, může se na něj dívat či pří-

padně si jej dle libosti osahat. Toto je však u běžných spotřebních produktů 

prodávaných v kamenných obchodech prakticky nemožné.  

A právě možná díky tomu v tomto okamžiku již může začít vznikat jakýsi pseudo-

vlastnický efekt u zákazníka vůči danému produktu, neboť dle teorie možnost 

sáhnout si na objekt zvyšuje pocit vnímaného vlastnictví daného objektu, zejména 

když je vazba na daný předmět neutrální či pozitivní. Jelikož společnost NaturaMed 

Pharmaceuticals vyrábí doplňky stravy, které obsahují látky s prokazatelným pozi-

tivním účinkem na lidské zdraví, lze očekávat, že zákazník bude s daným produktem 

spokojený. V tom případě bude vnímaná vazba na produkt skutečně pozitivní, což 

může zásadně posílit vykazovaný vlastnický efekt.  

Dále, dle teorie podporuje vlastnický efekt také to, když se jedná o zboží určené 

pro spotřebu. Farmaceutické produkty jako ProMan Plus a ProstaXin jsou určené 

k přímé konzumaci, což by tedy mohlo zvýšit vnímaný pocit vlastnictví. Další vý-

znamná proměnná s vlivem na vlastnický efekt je čas. Zákazník má v tomto případě 

až 14 dní na úhradu požadované částky za PPHB. Toto se jeví jako velice dlouhá a 

dostačující doba pro vytvoření pocitu vlastnictví. Jak již bylo zmíněno, takové pod-

mínky zákazník při běžném nákupu v kamenných obchodech, ale ani v klasických e-

shopech nemá. Závěrem, pokud by zákazník přeci jen chtěl produkt vrátit, musí na 

tuto akci vynaložit určité přímé náklady. V tomto případě by se jednalo o finanční a 
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časové náklady. Finanční náklady by představovalo jednak zavolání na zákaznickou 

linku společnosti za vlastní peníze zákazníka (hovor je však účtován dle základní sa-

zby tarify zákazníka) a zaplacení poštovného a balného za odeslání balíku zpět, které 

by však hradil zákazník také z vlastní kapsy. Jedná se však o zanedbatelnou finanční 

sumu. Z časových nákladů by se jednalo o čas strávený hovorem s operátorem na zá-

kaznické lince, čas strávený balením produktu do přijatelné podoby k odeslání a čas 

strávený cestou na poštu. Opět se však jedná o minimální časové náklady. Přesto 

může zvážení těchto nákladů zákazníka vést k tomu, že si daný produkt nakonec po-

nechá a nevrátí jej zpět, ačkoliv jeho počáteční úmysl mohl být ten, že se po objednání 

zkušebního balíčku z věrnostního systému společnosti odhlásí.  

Bylo by však velice nevyzrálé tvrdit, že se zákazník z věrnostního systému neod-

hlásil právě a pouze na základě výše zmíněné úvahy. Za setrváním ve věrnostním 

systému totiž mohou stát další dva podstatné aspekty. Tím prvním a zřejmě i nejzá-

sadnějším je jednoduše spokojenost zákazníka s produktem. Pokud totiž produkt 

zlepšil zdravotní stav zákazníka, což i u vysoce kvalitních produktů společnosti Na-

turaMed Pharmaceuticals lze pochopitelně očekávat, pak úvaha zmíněná 

v předešlém odstavci se může jevit jako značně nerelevantní. Tím druhý aspektem je 

pak řada výhod spojených s abonentním programem. První z nich je, že zákazník ob-

drží produkt pravidelně do své schránky bez jakýchkoliv starostí. Nemusí se tak 

obtěžovat nákupem v kamenných či online obchodech a je také vyloučeno, že by si 

zapomněl produkt koupit, což by mohlo zbrzdit pozitivní vliv produktu na zdraví zá-

kazníka.  

Zákazník má dále v rámci věrnostního systému možnost úpravy zasílání balíčků 

dle svých preferencí, neboť může měnit interval zasílání či dokonce pozastavit zasí-

lání na určitou dobu. Automatické zasílání balíčků je tak velice flexibilní a ve většině 

případech lze zákazníkovi vyjít vstříc. Další významnou výhodou je to, že zákazník 

nakupuje v rámci věrnostního systému produkt za výrazně nižší cenu oproti stan-

dardnímu jednorázovému balení mimo věrnostní systém, a dokonce neplatí ani 

poštovné a balné. Nedílnou součástí věrnostního systému je pak i zasílání užitečných 

informací ohledně zdravého životního stylu, které zákazník obdrží v pravidelných in-

tervalech. V neposlední řadě je velkou výhodou abonentního programu i možnost 

vyhrát každý týden poukaz na nákup v hodnotě 1.000,- Kč v hypermarketu Kaufland 

a dále dvakrát do roka možnost výhry poukazu v hodnotě 20.000,- Kč na zájezd od 

cestovní společnosti Fischer dle vlastního výběru zákazníka (NaturaMed Pharma-

ceuticals, 2017).  

Závěrem lze tedy říci, že výše zmíněné výhody mohou představovat skutečně vý-

znamnou přidanou hodnotu k produktu samotnému. Pokud by tedy byla sečtena 
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spokojenost zákazníka s produktem a výhody abonentního programu, lze vyslovit 

soud, že s velkou pravděpodobností mohou tyto dva faktory hrát nejdůležitější úlohu 

při setrvání zákazníka ve věrnostním systému společnosti.  

Co se týká doporučení pro společnost NaturaMed Pharmaceuticals, není jednodu-

ché nějaká navrhnout vzhledem tomu, že dle výsledků kvantitativní analýzy drtivá 

většina zákazníků společnosti zůstává po objednání zkušebního balíčku produktů 

ProMan Plus a ProstaXin nadále účastníky abonentního programu. Společnosti tak 

daná marketingová strategie věrnostního programu ve spojení s prvotřídními nor-

skými doplňky stravy velice dobře funguje. Přesto však lze více zapracovat na již nyní 

dobře fungujícím věrnostním systému, který by mohl být obohacen dalšími výho-

dami pro zákazníka, a přispět tak k jeho udržení v tomto systému. Mohlo by se jednat 

například o vytvoření jakéhosi systému bodů, které by zákazník sbíral za nakoupené 

produkty. Čím dražší produkt by zákazník odebíral, tím více bodů by za něj získal. 

Posléze by mohl za nasbírané body získat nějaký dárek zdarma od společnosti. Nabí-

zené dárky by měly přiřazený daný počet bodů, které by zákazník potřeboval k jejich 

získání. Aby zákazník získal ty nejhodnotnější dárky, musel by získat co největší po-

čet bodů. To by jej mohlo značně motivovat k setrvání ve věrnostním systému a 

zároveň nakupovat ty nejdražší produkty ze sortimentu společnosti.  

6.3 Výzkum efektu návnady 

Tato kapitola bude věnována výzkumu efektu návnady. Ten bude rozdělený na tři 

subkapitoly. Nejdříve bude představena deskripce výchozích podmínek, ve které se 

efekt návnady může v dané marketingové strategii společnosti vyskytovat. Posléze 

bude provedena kvantitativní analýza tohoto jevu. V poslední subkapitole bude pro-

vedena diskuse nad výsledky této analýzy, přičemž budou také navržena případná 

doporučení a návrhy pro společnost NaturaMed Pharmaceuticals.  

6.3.1 Deskripce výchozích podmínek 

Společnost NaturaMed Pharmaceuticals na svých oficiálních webových stránkách 

www.naturamed.cz prodává produkt OmegaMarine Forte+ ve třech variantách. Stej-

nou formou, tedy ve třech variantách, pak prodává produkt Dormitan na webových 

stránkách www.dormitan.cz (NaturaMed Pharmaceuticals, 2017). Právě zmíněná 

forma prodeje produktů OmegaMarine Forte+ a Dormitan bude podrobena výzkumu 

efektu návnady. V následujících odstavcích bude tedy rozebrán způsob prodeje 

těchto produktů, přičemž se bude jednat o identifikaci cíle, konkurenta a návnady 

v daném prodejním souboru variant produktů OmegaMarine Forte+ a Dormitan.   
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Pokud jde o produkt OmegaMarine Forte+, ten lze zakoupit jako jednorázové ba-

lení, dvouměsíční balení v rámci věrnostního programu, a nakonec jako roční balení 

v rámci věrnostního programu, jak lze vidět na obrázku 10 (NaturaMed Pharmaceu-

ticals, 2017). 

Obrázek 10: Varianty produktu OmegaMarine Forte+ 

 
Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Tato podoba, v jakém se prodává, velice dobře splňuje teoretické předpoklady pro 

vznik efektu návnady. Daný soubor variant totiž obsahuje tři varianty, které lze iden-

tifikovat jako cíl, konkurenta a návnadu. Cílové varianty jsou v tomto případě dvě: 

faktický cíl a cíl teoretický. Faktický cíl je varianta, která je pro společnost nejvíce 

žádoucí, aby si ji zákazník koupil. V tomto případě se jedná o variantu ročního balení 

v rámci věrnostního programu (NaturaMed Pharmaceuticals, 2017). Při koupi této 

varianty se jedinec stává dlouhodobým zákazníkem společnosti a stává se navíc i par-

ticipantem věrnostního programu s využitím všech jeho výhod. Společnost mu jako 

odměnu za to nabízí nejlevnější cenu za měsíc užívání z daného souboru variant. 

V popisu výchozích podmínek však faktický cíl společnosti dále rozebírán nebude, 

nýbrž až v subkapitole 6.3.3.  

Pokud jde však o cíl teoretický, za ten lze považovat variantu dvouměsíčního ba-

lení v rámci věrnostního programu ze dvou důvodů. Za prvé, pro společnost je tato 

varianta finančně nejvýhodnější, neboť pokud se zákazník neodhlásí z programu a 

vydrží v něm celý rok, společnost bude z této varianty profitovat více než z ročního 

balení (konkurenta) vzhledem k vyšší ceně za měsíc užívání. Roční balení je totiž pro-

dáváno o 76 Kč levněji za měsíc užívání než dvouměsíční balení. Za druhé, variantu 



  

STRANA 61 

FAKULTA MANAGEMENTU V JINDŘICHOVĚ HRADCI  
DIPLOMOVÁ PRÁCE  

dvouměsíčního balení lze považovat za cíl, neboť je více podobná návnadě (jednorá-

zovému balení) než konkurentovi (ročnímu balení). Dle již zmíněné teorie by totiž 

návnada a cíl měli být velice podobné, nicméně návnada o něco horší než cíl. 

Dále, za konkurenta lze považovat variantu ročního balení v hodnotě 2189 Kč 

(199 Kč za měsíc užívání). Tato varianta je pro zákazníka nejvýhodnější, pokud jde o 

cenu za měsíc užívání – je totiž nejlevnější. Pro společnost je také výhodná, neboť se 

zákazník stává automaticky účastníkem věrnostního programu, kdy za rok obdrží 

stejně výhodné roční balení za stejných podmínek. Zákazník však, když balení načne, 

jej již nemůže vrátit. I přes tuto malou nevýhodu zůstává roční balení spolu s dvou-

měsíčním balením pro zákazníka nejvýhodnějšími variantami v daném souboru. 

Z předchozí úvahy vyplývá, že dvouměsíční varianta je dražší, avšak umožňuje od-

hlášení z programu po dvou měsících. Roční varianta je levnější, avšak umožňuje 

odhlášení z programu až po roce. Zákazník navíc zaplatí za roční balení dohromady 

více peněz, a podstoupí tak větší riziko, pokud mu produkt nesedne. Lze proto vyslo-

vit soud, že pro zákazníka pravděpodobně nebude jednoduché si mezi těmito 

variantami vybrat, každá totiž nabízí své výhody i nevýhody.  

A možná právě proto je zde třetí varianta, návnada, aby usnadnila zákazníkovo 

nákupní rozhodnutí. Návnadu představuje jednorázové měsíční balení v hodnotě 

399 Kč, kdy se zákazník nestává účastníkem věrnostního programu, a nezískává tak 

nárok na žádné výhody zákaznického programu. Toto balení je také nejdražší, pokud 

jde o cenu za měsíc užívání. Návnada je velice podobná cíli, neboť svým množstvím 

je horší od cíle v tom, že se jedná pouze o měsíční balení a také v tom, že je i svou 

celkovou cenu dražší pouze o 124 Kč (na rozdíl od varianty roční, od které se náv-

nada liší celkovou cenou až o 1790 Kč). Dle poznatků, které byly představeny 

v teoretické části práce, by zákazníka měla tato návnada pobídnout rozhodnout se 

pro cílovou variantu, tedy dvouměsíční balení.  

Na základě teoretických poznatků byly výše popsané vlastnosti produktu Omega-

Marine Forte+ omezeny pouze na dvě, a to množství užívání v měsících a celkovou 

cenu s přihlédnutím k ceně za měsíc užívání. Toto zúžení vlastností spolu s výše po-

psanou úvahou bylo pak pro lepší pochopení shrnuto do tabulky 2. První sloupec 

představuje skutečný název varianty v daném souboru variant, druhý sloupec pak 

teoretický typ varianty, třetí sloupec počet měsíců užívání, čtvrtý sloupec celkovou 

cenu a poslední sloupec představuje cenu za měsíc užívání dané varianty.  
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Tabulka 2: Soubor variant produktu OmegaMarine Forte+ 

Varianta  

produktu 

Teoretický  

typ 

Počet měsíců 

[měsíce] 

Celková cena  

[Kč] 

Cena/měsíc  

[Kč] 

Jednorázové balení Návnada 1 399 399 

Dvouměsíční balení Cíl 2 549 275 

Roční balení Konkurent 12 2189 199 

Zdroj: vlastní zpracování dle NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Pokud jde o produkt Dormitan, ten lze zakoupit buď jako jednorázové balení, tří-

měsíční balení či jako šestiměsíční balení, jak lze vidět na obrázku 11. Zákazník se 

nestává účastníkem věrnostního programu zakoupením jakékoliv z těchto variant. 

Podoba, v jakém se Dormitan prodává, splňuje teoretické předpoklady pro vznik 

efektu návnadu. Daný soubor variant totiž obsahuje tři varianty, které lze identifiko-

vat jako cíl, konkurenta a návnadu. Cílovou variantu lze stejně jako v případě 

OmegaMarine Forte+ uvažovat faktickou a teoretickou.  

Faktický cíl je varianta nejvíce žádoucí pro společnost. V tomto případě se jedná 

o šestiměsíční balení (NaturaMed Pharmaceuticals, 2017), neboť společnosti z něj 

plyne největší zisk. Faktický cíl však v tomto popisu dále rozebírán nebude, nýbrž až 

v kapitole 6.3.3. Pokud jde o teoretický cíl, za ten lze považovat variantu tříměsíč-

ního balení, neboť ta je svými vlastnostmi velice podobná návnadě (jednoměsíční 

balení). Teoretický cíl je prodáván v celkové hodnotě 999 Kč (333 Kč za měsíc uží-

vání) a plyne z něj společnosti druhý největší zisk z daného souboru variant.  

Pokud jde o konkurenta, za ten lze považovat variantu šestiměsíčního balení 

v hodnotě 1494 Kč (249 Kč za měsíc užívání) a společnost má z něj pochopitelně nej-

větší zisk. Pokud jde o výhody a nevýhody pro zákazníka co se týče cíle a konkurenta, 

tříměsíční varianta je sice dražší za měsíc užívání než varianta šestiměsíční, nicméně 

zákazník platí celkově menší sumu a zároveň neztratí tolik peněz, pokud mu produkt 

Dormitan nesedne a nebude s ním spokojený. Varianta šestiměsíční pak je sice lev-

nější za měsíc užívání, nicméně zákazník platí celkově větší sumu peněz, konkrétně 

zaplatí o 495 Kč víc než u varianty tříměsíční, a dostává se tak do většího rizika, po-

kud mu produkt nesedne. Lze tedy vyslovit soud, že pro zákazníka by měly být obě 

varianty navzájem indiferentní a zákazník si nebude jistý, kterou variantu koupit.  

Pravděpodobně právě proto je zde varianta jednorázového balení v hodnotě 499 

Kč, kterou lze bezesporu považovat za návnadu. Je totiž nejdražší a zároveň posky-

tuje nejmenší množství měsíců pro užívání. Návnadou je také proto, že se jedná o 
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inferiorní variantu vůči variantě tříměsíční a této tříměsíční variantě je zároveň ná-

vnada nejvíce podobná. Dle poznatků, které byly představeny v teoretické části 

práce, by zákazníka měla návnada pobídnout rozhodnout se pro cílovou variantu, 

teda tříměsíční balení produktu Dormitan.  

Obrázek 11: Varianty produktu Dormitan 

 
Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Na základě teoretických poznatků byly výše popsané vlastnosti produktu Dormitan 

omezeny pouze na dvě, a to množství užívání v měsících a celkovou cenu s přihléd-

nutím k ceně za měsíc užívání. Toto zúžení vlastností spolu s výše popsanou úvahou 

bylo pak pro lepší pochopení shrnuto do tabulky 3. První sloupec představuje sku-

tečný název varianty v daném souboru variant, druhý sloupec pak teoretický typ 

varianty, třetí sloupec počet měsíců užívání, čtvrtý sloupec celkovou cenu a poslední 

sloupec představuje cenu za měsíc užívání dané varianty. 

Tabulka 3: Soubor variant produktu Dormitan 

Varianta  

produktu 

Teoretický  

typ 

Počet měsíců  

[měsíce] 

Celková cena 

[Kč] 

Cena/měsíc 

[Kč] 

Jednorázové balení návnada 1 499 499 

Tříměsíční balení cíl 3 999 333 

Šestiměsíční balení konkurent 6 1494 249 

Zdroj: vlastní zpracování dle NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 
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6.3.2 Analýza 

Výchozí podmínky, které byly popsány v předchozí kapitole, nyní umožňují přejít ke 

kvantitativní analýze efektu návnady. Tato analýza měla za úkol zjistit, jak reagují 

zákazníci společnosti NaturaMed Pharmaceuticals na prodejní soubory variant pro-

duktů OmegaMarine Forte+ a Dormitan. Konkrétně, jak zákazníci reagují na cíl, 

konkurenta a návnadu v daném souboru variant.  

Co se týká zde zkoumaného vzorku lidí, žádné další konkrétní informace ze 

strany společnosti o zákaznících autorovi nebyly poskytnuty. Společnost si totiž 

přála tyto informace uchovat ve svém soukromí. Z obchodních podmínek však lze 

vyvodit soud, že se jednalo ve všech případech o osoby starší 18 let, neboť objed-

návku může uzavřít pouze osoba starší, než je tato věková kategorie (NaturaMed 

Pharmaceuticals, 2017).  

Nejdříve bude rozebrán produkt OmegaMarine Forte+. Jako časové období bylo 

zvoleno období od 1. října 2016 do 28. února 2017. Počáteční bod období 28. října 

byl zvolen proto, neboť v září byly spuštěny webové stránky www.naturamed.cz, kde 

je možné si tento produkt v daných variantách zakoupit (NaturaMed Pharmaceuti-

cals, 2017). Datum 28. únor 2017 byl pak zvolen z důvodu toho, že tento výzkum byl 

psán v měsíci březnu 2017. Autor totiž chtěl, aby bylo výsledné období uzavřené před 

prováděním výzkumné části této práce a nezasahovalo do jeho průběhu. Pro výzkum 

byla použita sekundární data, která byla získána z vnitropodnikové databáze společ-

nosti. Konkrétně se jedná o data vyjadřující množství prodejů dané varianty 

produktu OmegaMarine Forte+ ve zvoleném období. Data, která byla nerelevantní, 

byla vyselektována a odstraněna. V souvislosti s kvantitativní analýzou pak byla 

zformulována hypotéza, jejíž znění je následující:  

Hypotéza1: Největší podíl na množství prodejů OmegaMarine Forte+ bude zastávat 

teoretická varianta cíle, tedy dvouměsíční balení.  

Samotná data vyjadřující množství prodaných variant byla zpracována v tabulko-

vém editoru, přičemž výsledky pak byl zaneseny do tabulky číslo 4. První sloupec 

této tabulky představuje danou variantu produktu z existujícího souboru variant. 

Druhý sloupec tabulky pak detekuje, o jaký teoretický typ varianty se jedná. Násle-

duje sloupec Prodej, který představuje množství prodaných jednotek dané varianty 

v kusech. Poslední sloupec Podíl na celku pak představuje podíl prodaných jednotek 

dané varianty na celkovém množství prodaných kusů všech tří variant v daném sou-

boru. Číselné údaje v tomto posledním sloupci jsou udávané v procentech.  
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Tabulka 4: Množství prodejů OmegaMarine Forte+ od 1.10.2016 do 28.2.2017 

Varianta balení Teoretický typ 
Prodej 

[ks] 

Podíl na celku 

[%] 

Jednorázové balení Návnada 15 3 % 

Dvouměsíční balení Cíl 390 45 % 

Roční balení Konkurent 455 52 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Z tabulky 4 lze vyčíst, že největší množství objednávek zaznamenala varianta ročního 

balení, kdy tento počet činil 455 kusů. Podíl těchto objednávek na celkovém množství 

objednávek činil 52 %. Druhé největší množství objednávek zaznamenala varianta 

dvouměsíčního balení, přičemž zde tento počet činil 390 kusů. Podíl těchto objedná-

vek na celku činil 45 %. Nejmenší počet objednávek pak zaznamenala varianta 

jednorázového balení, kdy počet objednávek činil 15 kusů. Podíl těchto objednávek 

na celku činil pouze 3 %. Dle těchto výsledků lze vyslovit soud, že stanovená Hypo-

téza 1 pro produkt OmegaMarine Forte+ se nepotvrdila.  

Pokud jde o analýzu produktu Dormitan, jako časové období byla zvolena perioda 

od 1. srpna 2016 do 28. února 2017. Počátek období 1. srpna byl zvolen proto, neboť 

v tomto období byly vytvořeny webové stránky www.dormitan.cz (NaturaMed Phar-

maceuticals, 2017). Konec období 28. únor 2017 byl pak zvolen z důvodu toho, že 

tento výzkum byl psán v měsíci březnu 2017. Autor totiž chtěl, aby bylo výsledné 

období uzavřené před prováděním výzkumné části této práce a nezasahovalo do jeho 

průběhu. Pro výzkum byla použita sekundární data, která byla získána z vnitropod-

nikové databáze společnosti. Konkrétně se jedná o data vyjadřující množství prodejů 

dané varianty produktu Dormitan ve zvoleném období. Data, která byla nerelevantní, 

byla vyselektována a odstraněna. V souvislosti s kvantitativní analýzou pak byla 

zformulována hypotéza, jejíž znění je následující:  

Hypotéza 2: Největší podíl na množství prodejů Dormitanu bude zastávat teoretická 

varianta cíle, tedy tříměsíční balení.  

Samotná data vyjadřující množství prodaných variant pak byla zpracována v ta-

bulkovém editoru, přičemž výsledky byly zaneseny do tabulky 5. První sloupec této 

tabulky představuje variantu produktu z existujícího souboru variant. Druhý sloupec 

tabulky pak detekuje, o jaký teoretický typ varianty se jedná. Následuje sloupec Pro-

dej, který představuje množství prodaných jednotek dané varianty v kusech. 
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Poslední sloupec Podíl na celku pak představuje podíl prodaných jednotek dané va-

rianty na celkovém množství prodaných kusů všech tří variant v daném souboru. 

Číselné údaje v tomto posledním sloupci jsou udávané v procentech.   

Tabulka 5: Množství prodejů Dormitanu od 1.8.2016 do 28.2.2017 

Varianta balení Teoretický typ 
Prodej 

[ks] 

Podíl na celku 

[%] 

Jednorázové balení Návnada 147 23 % 

Tříměsíční balení Cíl 210 33 % 

Šestiměsíční balení Konkurent 273 44 % 

Zdroj: vlastní zpracování dle NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Z tabulky 5 lze vyčíst, že největší množství objednávek zaznamenala varianta šesti-

měsíčního balení, kdy tento počet činil 273 kusů. Podíl těchto objednávek na 

celkovém množství objednávek byl 44 %. Druhé největší množství objednávek za-

znamenala varianta tříměsíčního balení, přičemž zde tento počet činil 210 kusů. 

Podíl těchto objednávek na celku činil 33 %. Nejmenší počet objednávek pak zazna-

menala varianta jednorázového balení, kdy počet objednávek činil 147 kusů. Podíl 

těchto objednávek na celku činil 23 %. Dle těchto výsledků lze vyslovit soud, že sta-

novená Hypotéza 2 pro produkt Dormitan se nepotvrdila.  

6.3.3 Diskuse  

Na základě předem stanovených hypotéz, které nebyly potvrzeny, lze úspěšně odpo-

vědět na Výzkumnou otázku 2. Odpověď na tuto otázku zní, že zkoumaný vzorek 

zákazníků při nakupování produktů společnosti NaturaMed Pharmaceuticals nepod-

lehl efektu návnady.  

Za prvé, efekt návnady je podpořen, když zákazníkovy preference jsou před ná-

kupním rozhodováním slabé. Je sice pravda, že produkt OmegaMarine Forte+ je 

nejprodávanější omega-3 doplněk v České republice, nicméně není prodáván v ja-

kýchkoliv lékárnách či například mainstreamových televizních kanálech jako je 

Nova, Prima nebo Česká televize. V televizi byl zatím propagován pouze na televiz-

ním kanálu Šlágr. Z tohoto pohledu není tento produkt tolik známý. Pokud jde o 

produkt Dormitan, stejně tak není prodáván v lékárnách či propagován v mainstrea-

mových médiích. Navíc, byl uvedený na trh teprve v srpnu 2016, a tak se relativně 

jedná o horkou novinku na českém trhu. Tudíž by měl být ještě více neznámý, než je 

produkt Dormitan.  Navíc, nelze ani tvrdit, že by se jednalo o produkty, které se běžně 
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užívají jako například rohlík. Tento fakt by měl pak být umocněn ještě tím, že obecně 

společnost NaturaMed Pharmaceuticals nedává o sobě vědět v televizi či v rozhlase 

a jakýkoliv z jejich produktů není prodáván v lékárnách či kamenných obchodech. 

Vytvořené preference k produktům OmegaMarine Forte+ a Dormitan by tak neměly 

být velké, což by mělo podpořit vznik efektu návnady.  

Za druhé, efekt návnady by se měl projevit spíše tehdy, když vlastnosti produktů 

jsou vyjádřené kvantitativní formou. U obou zkoumaných produktů a v jejich jednot-

livých variantách společnost zmínila množství produktu nejen číselně, ale také 

pomocí množství krabiček na obrázku. Kvantitativně pak také zmínila to, kolik zá-

kazník ušetří při koupi dané varianty. V neposlední řadě zmínila kvantitativně i to, 

kolik zákazník zaplatí za měsíc užívání produktu. Společnost tedy vytvořila velice 

příhodné podmínky pro vznik efektu návnady.  

Efekt návnady se však neprojevil u tolika zákazníků, jak by se dalo očekávat. Na 

druhou stranu však lze říct, že společnost tento fakt trápit nemusí. V kapitole 6.3.1 

totiž bylo zmíněno, že faktický cíl pro společnost byl představen v případě produktu 

Dormitan variantou šestiměsíčního balení a v případě produktu OmegaMarine 

Forte+ variantou ročního balení v rámci programu. A skutečně, obě tyto varianty, re-

spektive konkurenti, zaznamenali nejvyšší množství prodejů. Společnost tak dosáhla 

svého požadovaného cíle. Navíc, druhý největší podíl prodejů zaznamenali varianty 

cílové, které společnosti přinášely také významný zisk. Varianty jednorázové pak vy-

kazovaly nejmenší podíly, což se i dalo očekávat.  

Zajímavé však je, že u produktu Dormitan zastávala návnada o 20 % větší podíl na 

celku než návnada u produktu OmegaMarine Forte+. Lze se domnívat, že za tím stála 

následující skutečnost. Účinky rybího oleje byly prokázané již více než v 10 000 stu-

diích po celém světě. Jedná se tak o známou látku s pozitivními účinky na lidské tělo. 

Naproti tomu účinné složky Dormitanu, zejména pak látka Serenezo, nejsou vůbec 

mezi veřejností známé (NaturaMed Pharmaceuticals, 2007). A možná právě proto si 

více zákazníků vybralo návnadu u Dormitanu než už OmegaMarine Forte+. Pravdě-

podobně nechtěli tolik riskovat a kupovat si hned tříměsíční či šestiměsíční balení 

vcelku neznámého produktu. Naproti tomu rybí olej OmegaMarine Forte+ pravděpo-

dobně působil na zákazníka věrohodně, čímž se zákazník tolik nebál si vybrat hned 

variantu ročního balení v rámci programu.  

Pokud by však společnost chtěla přeci jenom dosáhnout větší množství prodejů 

varianty dvouměsíčního balení, lze ji doporučit kvantitativní vyjádření celkové ceny 

každé varianty. Ačkoliv všechny varianty obsahovaly dostatek kvantitativních vyjád-

ření, toto vyjádření v případě obou produktů a příslušných variant zcela chybělo. 

Zákazník si musel, pokud chtěl vědět celkovou cenu produktu, tuto sumu vypočítat. 
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Lze pak vyslovit soud, že uvedení celkové ceny by mohlo lépe umožnit zákazníkovi 

srovnat varianty mezi sebou, a lépe tak určit teoretický cíl, v tomto případě variantu 

dvouměsíčního balení. Stejnou aplikaci by šlo doporučit i pro produkt Dormitan.  

Dále lze společnosti doporučit aplikaci souboru tří variant také na další produkty 

– OmegaMarine Family, CardioMax, ProMan Plus, ProstaXin, ActiveFem a Vitamin 

K2– tyto produkty jsou totiž již nyní prodávány na e-shopu v souboru o dvou varian-

tách. Pokud by tak společnost chtěla více podpořit některou ze svých žádoucích 

variant u těchto produktů, mohla by tak učinit zařazením třetí varianty do daného 

souboru variant. Při aplikaci daných prodejních variant s cílem využít efektu náv-

nady by však společnost měla vždy zvážit povahu a účel produktu, neboť nelze vždy 

použít danou aplikaci na každý produkt. Například, pokud jde o možnost aplikace 

variant produktu Dormitan na produkt OmegaMarine Forte+, není toto možné. Dor-

mitan se prodává v rámci daných variant mimo věrnostní program, neboť se jedná o 

produkt podporující zdravý spánek a zejména pak uklidnění před spánkem. Jedná se 

tak spíše o produkt k dočasnému užívání, a ne k užívání na celý život, ačkoliv i toto je 

možné. Tudíž nelze doporučit aplikaci těchto variant na OmegaMarine Forte+. Ten je 

totiž naopak doporučován užívat po celý život vzhledem k tomu, že rybí olej obsahuje 

omega-3 mastné kyseliny, které je nutné dodávat tělu po celý život. Právě z toho dů-

vodu se dvě varianty tohoto produktu prodávají v rámci programu, neboť společnost 

si přeje mít stabilní dlouhodobé zákazníky, kteří budou zdravotně profitovat z pravi-

delného a dlouhodobého užívaní rybího oleje.  

6.4 Výzkum paradoxu volby 

Tato kapitola bude věnována výzkumu paradoxu volby. Ten bude rozdělený na tři 

subkapitoly. Nejdříve bude představena deskripce výchozích podmínek, ve které se 

paradox volby může v dané marketingové strategii společnosti vyskytovat. Posléze 

bude provedena kvantitativní analýza tohoto jevu. V poslední subkapitole bude pro-

vedena diskuse nad výsledky této analýzy, přičemž budou také navržena případná 

doporučení a návrhy pro společnost NaturaMed Pharmaceuticals.  

6.4.1 Deskripce výchozích podmínek 

Oddělení direkt marketingu společnosti NaturaMed Pharmaceuticals pravidelně vy-

tváří reklamní kampaně s nabídkami pro své potenciální zákazníky. Kampaně 

probíhají formou zasílání tištěných reklamních letáků spolu s nabídkou přímo do 

schránek potenciálních zákazníků (NaturaMed Pharmaceuticals, 2017). 

V červnu 2016 proběhly dvě takovéto kampaně, přičemž obě nabízely přímý vstup 

do věrnostního programu zakoupením ročního balení produktu OmegaMarine 
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Forte+. V Kampani 1 získal zákazník zakoupením produktu OmegaMarine Forte+ 

jako dárek sadu kuchyňských nožů v hodnotě 600 Kč zdarma, jak lze vidět na ob-

rázku 12 (NaturaMed Pharmaceuticals, 2017). 

Obrázek 12: Kampaň 1 s pevně daným dárkem 

 
Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

V Kampani 2 získal zákazník zakoupením produktu OmegaMarine Forte+ jako dá-

rek buď sadu kuchyňských nožů v hodnotě 600 Kč zdarma anebo kapesní nuž 

s čepelí z nerezové oceli, přičemž měl možnost si z těchto dvou dárků svobodně vy-

brat právě jeden. Nabídku těchto dvou dárku lze vidět na obrázku 13 (NaturaMed 

Pharmaceuticals, 2017). 
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Obrázek 13: Kampaň 2 s volitelným dárkem 

 

Zdroj: NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

6.4.2 Analýza 

Kampaň 2 umožnila potenciálním zákazníkům společnosti NaturaMed Pharma-

ceuticals možnost výběru dárku z daného souboru dvou variant. V kapitole 4.1 bylo 

zmíněno, že pokud má jedinec na výběr mezi dvěma až šesti varianty, nemělo by to 

vést k paradoxu volby. Naopak, možnost alespoň malého výběru v tomto rozmezí by 

mělo potenciálního zákazníka vést k vnitřní motivaci a větší svobodě. Paradox volby 

by se proto neměl v tomto případě u zákazníků projevit. Nicméně to, jestli se v tomto 

případě paradox volby skutečně neprojevil, bude ověřeno kvantitativní analýzou. 

V souvislosti s tím byla formulována hypotéza, jejíž znění je následující:  

Hypotéza: Počet objednávek plynoucí z Kampaně 2 bude v procentuálním vyjád-

ření větší, než počet objednávek plynoucí z Kampaně 1.  

Co se týká zde zkoumaného vzorku lidí, žádné další konkrétní informace ze strany 

společnosti o zákaznících autorovi nebyly poskytnuty. Společnost si totiž přála tyto 

informace uchovat ve svém soukromí. Z obchodních podmínek však lze vyvodit soud, 

že se jednalo ve všech případech o osoby starší 18 let, neboť objednávku může uza-

vřít pouze osoba starší, než je tato věková kategorie (NaturaMed Pharmaceuticals, 

2017).  
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Data pro výzkum byla získána z období června až července 2016, kdy probíhaly 

Kampaně 1 a 2. Data byla sekundárního charakteru, přičemž byla získána z vnitro-

podnikové informační databáze společnosti NaturaMed Pharmaceuticals. Samotná 

data byla zpracována v tabulkovém editoru, kdy výsledky byly zaneseny do tabulky 

6. První sloupec této tabulky představuje danou variantu kampaně. Druhý sloupec 

tabulky pak udává počet zaslaných reklamních nabídek. Třetí sloupec udává počet 

objednávek plynoucích ze zaslaných nabídek. Poslední, čtvrtý sloupec představuje 

množství objednávek v procentuálním vyjádření. 

Tabulka 6: Výsledky Kampaně 1 a Kampaně 2 

Varianta kampaně 

Počet zaslaných 

nabídek 

[ks] 

Počet objednávek 

[ks] 

Počet objednávek  

[%] 

Kampaň 1 90 000 1017 1,13 

Kampaň 2 30 000 234 0,78 

Zdroj: vlastní zpracování dle NaturaMed Pharmaceuticals, 2017 

Z tabulky 6 lze vyčíst, že v Kampani 1 bylo zaslaných 90 000 nabídek, z nichž pak 

vyvstalo 1017 objednávek. V procentuálním vyjádření se pak jedná o 1,13 % objed-

návek na celkovém množství zaslaných nabídek. V Kampani 2 bylo zaslaných 30 000 

nabídek, z nichž vyvstalo 234 objednávek. V procentuálním vyjádření se jedná o 0,78 

% objednávek na celkovém množství zaslaných nabídek. Počet objednávek v procen-

tuálním vyjádření je tak u Kampaně 2 o 0,35 % nižší než u Kampaně 1. Lze tedy 

vyslovit závěr, že stanovená hypotéza nebyla potvrzena.  

6.4.3 Diskuse  

Pomocí předem stanovené hypotézy, která nebyla potvrzena, lze úspěšně odpovědět 

na Výzkumnou otázku 3. Odpověď na tuto otázku tak zní, že zkoumaný vzorek zá-

kazníků při nakupování produktů společnosti NaturaMed Pharmaceuticals podlehl 

paradoxu volby. 

Jeden z důvodu, proč zde vznikl paradox volby, ačkoliv dle teorie se tak stát ne-

mělo, by mohlo být to, že zákazník bral v potaz oportunitní náklady. V Kampani 1 

oportunitní náklady nevznikaly, neboť zde byla pouze jedna varianta dárku. Na dru-

hou stranu v Kampani 2 oportunitní náklady vznikaly a byly zde představeny vždy 

druhou variantou dárku, kterou si zákazník nevybral. Jelikož se jedná v obou přípa-

dech o vysoce kvalitní dárky, je možné, že potenciální zákazník zatoužil vlastnit obě 
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varianty nožů. Následně si pak pravděpodobně uvědomil, že po vybrání si jedné va-

riantu bude prožívat lítost nad tím, že si nevybral druhou variantu dárku. A možná 

právě tato lítost ho vedla k tomu, že se raději úplně zřekl zakoupení produktu Ome-

gaMarine Forte+, aby neprožíval jakoukoliv lítost nad vybranou variantou dárku.  

Jedním z dalších možných akcelerátorů paradoxu volby je i podrobné zvažování 

variant. Pokud však jde o Kampaň 2, nelze říct, že by měl zákazník možnost podrob-

ného zvažování daného souboru variant dárků. Za prvé, byly zde pouze dvě varianty 

na výběr. Za druhé, informace o dárcích v reklamních nabídkách byly velice strohé a 

nikterak podrobné. Za třetí, nebyla zde ani možnost sáhnout si na daný dárek. Prav-

děpodobně nelze tedy říct, že by se zákazník mohl stát obětí jakéhosi prefaktického 

vlastnictví, které by vyvolávalo lítost nad nevybráním si druhé varianty dárku.  

Pokud jde o čas určený pro rozhodnutí, zákazník ho měl relativně dostatek, neboť 

se mohl rozhodovat několik dní. Nebyl zde v žádném časovém pressu. Z tohoto po-

hledu by zde paradox volby vůbec neměl vzniknout. Nakonec, pokud jde o sílu 

vytvořených preferencí, lze říct, že zákazníci měli možnost výběru mezi dárky, s kte-

rými se člověk setkává v každodenním životě. Určité vytvořené preference proto 

pravděpodobně vůči nabízeným dárkům měli, přičemž na základě tohoto důvodu by 

pro ně mělo být jednodušší se rozhodnout, jaký dárek si vybrat. Vznik paradoxu 

volby by tudíž z tohoto hlediska neměl být nijak podpořen.  

Celkově vzato, z výše popsané diskuse by paradox volby v případě Kampaně 2 

spíše neměl vzniknout. Jeho vznik podporoval pouze akcelerátor v podobě opor-

tunitních nákladů. Realita nicméně ukázala, že i možnost výběru mezi pouhými 

dvěma variantami dárku vyústilo v nižší počet objednávek daného produktu než 

v případě pevně daného jednoho dárku. 

Paradox volby by však mohl v tomto případě vzniknou z důvodu, že Kampaň 2 ne-

obsahovala údaj, jakou hodnotu má daný dárek, jak lze vidět na obrázku 13. Kampaň 

1 tento údaj obsahovala, přičemž sada nožů měla hodnotu 600 Kč, jak lze vidět na 

obrázku 12. Je možné, že když v Kampani 2 neměli zákazníci k dispozici hodnotu da-

ného dárku, tak je to tolik nemotivovalo k provedení objednávky. Sada nožů 

v hodnotě 600 Kč totiž není zanedbatelný dárek a teoreticky mohl mít velký vliv na 

motivaci zákazníka zakoupit produkt OmegaMarine Forte v Kampani 1.  

Pro společnost NaturaMed Pharmaceuticals lze navrhnout následující doporu-

čení. Za prvé, neměla by dělat konečné závěry z výsledků jedné kampaně. Naopak, je 

vhodné vytvořit ještě několik podobných variant kampaní, kde by měli zákazníci 

pevně daný dárek k produktu a naproti tomu možnost výběru mezi dvěma dárky. 

Pokud by byly výsledky i nadále podobné jako v případě zde zkoumaných kampaní, 
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pro dosažení požadované reakce zákazníků lze doporučit nabízet zákazníkům pouze 

jednu variantu pevně daného dárku.  

Za druhé, za zkoušku by stálo rozhodně také otestovat, jak by potenciální zákazníci 

reagovali na větší množství variant dárků na výběr, například mezi 24 až 30 varianty. 

Takové množství variant bylo například nabídnuto účastníkům studie provedené 

Iyengar a Lepper (2000), která byla uvedená v kapitole 4.1. Následně by pak společ-

nost optimalizovala počet nabízených dárků dle výkonu jednotlivých kampaní. Zde 

je však nutné dodat, že provedení takového A/B testování s tak velkým počtem dárků 

na výběr není úplně jednoduché, co se týká organizační a designové stránky. Záleží 

proto zejména na možnostech společnosti.  

Za třetí, společnosti lze doporučit nejen testování množství variant dárků k pro-

duktu, ale i přímo množství samotných produktů na výběr. Výsledky takového 

testování by pak bylo možné aplikovat do jejího e-shopu na stránkách www.natura-

med.cz. Tam by se to mohlo projevit například v jeho lepším uspořádání či lepší 

kategorizaci produktů. Tím by pak mohl být eliminován paradox volby, což by ná-

sledně ústilo v žádanou reakci zákazníků a vyšší počet objednávek.  

Za čtvrté, společnosti lze doporučit uvádět vždy hodnotu dárků v reklamních na-

bídkách produktů. V případě Kampani 1 a Kampani 2 se jednalo o hodnotné a dárky 

je škoda, že v Kampani 2 tyto hodnoty nebyly uvedeny. Zákazník tak nemusí být do-

statečně motivován k provedené akvizice daného produktu. Zákazník si totiž vlivem 

uvedené ceny dárku pravděpodobně uvědomí, že nabízená reklamní nabídka ze 

strany společnosti NaturaMed Pharmaceuticals je víc než výhodná. To by jej pak mělo 

pobídnout již k zmíněné akvizici produktu.  
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Závěr 

Behaviorální ekonomie je relativně nová větev ekonomie, která vznikla jako alterna-

tiva ke klasické ekonomii a její teorii racionální volby. Dle této teorie se jedinec chová 

vždy racionálně, přičemž tak maximalizuje svůj užitek. Behaviorální ekonomie však 

toto tvrzení zpochybňuje a snaží se popsat, jak se jedinci v životě snaží v rámci mož-

ností chovat co nejefektivněji. Tato větev ekonomie pak dále představuje mnoho 

konkrétních iracionálních projevů jedince postaveného do rozhodovacích situací. 

Právě behaviorální ekonomie byla hlavním tématem této diplomové práce. 

V úvodu teoretické části byly uvedeny rozdíly mezi racionálním a iracionálním cho-

váním jedince. Následně pak byly představeny různé směry již od raného období 

minulého století, které daly podnět k postupnému vzniku behaviorální ekonomie. Ta 

byla stručně charakterizována, přičemž po ní již byly rozebrány vybrané fenomény 

behaviorální ekonomie, konkrétně vlastnický efekt, efekt návnady a paradox volby. 

U každého efektu byly uvedeny možné definice, jeho projevy v provedených labora-

torních studiích, ale i projevy v reálném prostředí. Nechyběly však ani základní teorie 

nabízející zejména psychologická vysvětlení vzniku daných jevů. Závěrem u každého 

efektu byly představeny možné akcelerátory zesilující míru jeho vykazování.  

Cílem práce pak bylo na základě nabytých poznatků v rešeršní části ověřit půso-

bení vybraných efektů v praxi. Pro jeho splnění bylo nutné vybrat konkrétní 

výzkumný subjekt, kterým se stala společnost NaturaMed Pharmaceuticals a jejíž za-

městnancem je i autor této práce. Další podmínkou pro splnění cíle bylo také 

definování a zodpovězení výzkumné otázky stanovené pro každý efekt zvlášť. Tyto 

otázky byly úspěšně zodpovězeny, a cíl práce se tak podařilo splnit.  

Samotné odpovědi na jednotlivé výzkumné otázky byly následující. Odpověď na 

Výzkumnou otázku 1 zní, že zkoumaný vzorek zákazníků při nakupování produktů 

společnosti NaturaMed Pharmaceuticals podlehl vlastnickému efektu. Odpověď na 

Výzkumnou otázku 2 zní, že zkoumaný vzorek zákazníků při nakupování produktů 

společnosti NaturaMed Pharmaceuticals nepodlehl efektu návnady. Odpověď na Vý-

zkumnou otázku 3 zní, že zkoumaný vzorek zákazníků při nakupování produktů 

společnosti NaturaMed Pharmaceuticals podlehl paradoxu volby.  

Přínos práce lze nalézt jak v rešeršní, tak výzkumné části práce. Rešeršní část na-

bízí ucelený pohled na behaviorální ekonomii a tři vybrané fenomény. Toto téma je 

v české literatuře zastoupeno jen velice okrajově, a rešeršní část tak může do jisté 

míry sloužit i jako doplňková pomůcka při výuce behaviorální ekonomie na Fakultě 

managementu. Výzkumná část pak představuje, jak mohou vybrané fenomény fun-

govat v marketingových strategiích společnosti NaturaMed Pharmaceuticals. 
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Analyzované strategie jsou však charakterizovány buď určitými nedostatky nebo je 

zde pořád prostor pro jejich vylepšení. Právě optimalizaci těchto strategií lze pova-

žovat za kruciální přínos výzkumné části práce.  

Samotná optimalizace strategie využívající vlastnický efekt je charakterizována 

možnými rozšířeními věrnostního zákaznického systému, který se ukázal jako spo-

lehlivý pilíř prodejní politiky společnosti a který v současnosti poskytuje 

zákazníkům významné členské výhody. Optimalizace strategie využívající efekt náv-

nady spočívá v konkrétnějším kvantitativním vyjádření celkové ceny produktu 

v daném souboru variant, aby bylo dosaženo větší míry efektu návnady, než je tomu 

nyní. I bez této optimalizace by však společnosti daný způsob prodeje přinášel poža-

dované výsledky. Nakonec, strategie poskytování dárků na výběr k produktům 

ukázala, že vede k mírnému paradoxu volby u zákazníků společnosti. Ten je však 

účelné dále otestovat a následně optimalizovat počet dárků na výběr dle výkonu 

dané kampaně.  

Ačkoliv lze považovat cíl práce za splněný, dané téma – behaviorální ekonomie a 

s ní vybrané fenomény – zde nebylo zanalyzováno vyčerpávajícím způsobem. To 

však bylo zejména způsobeno rozsahem, který je daný typem kvalifikační práce, v 

tomto případě práce diplomové. To je však škoda, neboť na toto téma existuje nespo-

čet kvalitních zdrojů, které danou oblast více rozšiřují a jdou více do hloubky. 

Konkrétně, co se týká vlastnického efektu, mohlo by se například jednat o výzkum 

vlivu očekávaných emocí na tento efekt či projev tohoto efektu v rizikových situacích. 

Co se týká efektu návnady, mohlo by se například jednat o to, jestli se tento efekt více 

projevuje u spotřebitelů, kteří spoléhají na své intuitivní rozhodování. Co se týká pa-

radoxu volby, mohlo by se například jednat zejména o důkladný rozbor paradoxu 

informací, což je komponenta paradoxu volby.  

Nenabízí se však pouze rozšíření výzkumu zde analyzovaných fenoménů, protože 

behaviorální ekonomie skýtá mnoha dalšími zajímavými jevy spojenými s iracionál-

ním chováním jedinců. Mohlo by se jednat například o výzkum duševního účetnictví, 

předpojatosti optimismu, efektu přílišné důvěry, efektu přehnaného ospravedlňo-

vání, klamu plánování, averze k lítosti či efektu nulové ceny (Samson a Gigerenzer, 

2016). Stejně tak by bylo vhodné dále rozvést fenomény efekt utopených nákladů a 

peněžní iluzi, které autor již rozebíral ve své bakalářské práci a které jsou nadmíru 

zajímavé. Autor by tedy rád apeloval na studenty Fakulty managementu, aby se ne-

báli si zvolit ne příliš časté téma behaviorální ekonomie pro své kvalifikační práce, a 

více tak prozkoumali tuto bleskově rychle rozvíjející se oblast ekonomické vědy.   
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Přílohy 

Tabulka 7: Sortiment produktů společnosti NaturaMed Pharmaceuticals 
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