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Anotácia
Bakalárska práca s názvom Vplyv fenoménu omission neglect na vnímanie produktu
a značky pojednáva o novodobom a pomerne neznámom pojme v Česku i na Slovensku.
Omission neglect je definované ako nedostatok citlivosti k chýbajúcej informácii. Hlavným
cieľom mojej práce je zhrnúť komplexné poznatky zo zahraničnej literatúry a overiť, či sa
efekt ON vyskytuje aj v správaní českých spotrebiteľov.
Práca je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. V teoretickej časti sa zaoberám témou
spotrebiteľského správania a nákupného rozhodovania vo vzťahu k fenoménu ON a tiež
problematikou heuristík a kognitívnych skreslení, do ktorej spadá aj pojem ON. Ďalej sa
venujem samotnej definícii pojmu, jeho historickému vývoju,

vplyvom na proces

rozhodovania a faktorom znižujúcimi jeho pôsobenie. Na konci teoretickej časti sa nachádza
zhrnutie najvýznamnejších štúdií na ON.
V praktickej časti potom replikujem štúdiu z roku 2014, ktorá skúma rozdielne pôsobenie
efektu ON u respondentov s vysokou a nízkou úrovňou znalostí v danej produktovej
kategórii. Cieľom môjho výskumu bolo overiť, či sa rozdielny vplyv ukáže aj v hodnotení
produktu u českých spotrebiteľov. Replikácia pôvodného výskumu na českom trhu sa
potvrdila.

Annotation
This bachelor thesis, titled Influence of Omission Neglect Phenomenon on Perception of
Product and Brand, deals with the modern and quite unfamiliar issue of omission neglect
phenomenon in the Czech Republic. Omission neglect (ON) refers to lack of sensitivity to
missing or unmentioned information. The main focus of the thesis is to summarize the
existing complex knowledge about the phenomenon and to confirm whether the effect of
ON is present in consumer behaviour of Czech customers.
The thesis is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, I investigate
the topic of consumer behaviour and decision-making in relation to the ON phenomeno n.
Next, I deal with the topic of heuristics and cognitive biases the ON is part of. Then, I offer
a definition of the term, describe its historical background, the influence it has on the
decision-making process, and factors which have the tendency to decrease the impact of
omission neglect. In the last part of the theoretical section, I summarize the most important
studies on the ON effect.

In the practical part, I replicate a study from 2014 which deals with different intensity of
the ON effect on respondents with high and low contextual cognitive level in a specific
product category. The purpose of my study was to confirm the influence of omission
neglect in consumer behaviour on the Czech market. The replication was successful, and
the hypothesis was confirmed in the end.
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Úvod
Spotrebitelia sú denne vystavení veľkému množstvu informácií o značkách a
produktoch. Okrem vizuálnych vnemov v podobe loga, obalu, či reklamy sú to aj informá c ie
o kvalite produktov, technické parametre alebo iné atribúty. V dnešnom svete konzumnej
spoločnosti je zložité porovnávať všetok dostupný tovar rovnocenne. Vyplýva to najmä z
náročnosti zhromažďovania a spracovania veľkého množstva informácii. Millerovo pravidlo
hovorí, že človek je v priemere schopný vnímať 5-9 jednotiek informácií v jednom okamihu.
Vychádza to z kapacity našej krátkodobej pamäte, ktorá je ovplyvnená rýchlym zabúdaním
a vzájomným narúšaním viacerých podnetov (Mathy & Feldman, 2012).
Navyše, spotrebitelia sú limitovaní aj časom a na spracovanie všetkých informácií ho
často nemajú toľko, koľko by potrebovali. Značky tieto obmedzenia využívajú vo svojej
stratégii a na obaloch produktov alebo na reklamných nosičoch zvýrazňujú malé množstvo
pozitívnych atribútov, ktoré považujú za konkurenčnú výhodu a zákazníci sú nútení
rozhodnúť sa na základe neúplných informácií, pričom si toho často nie sú vedomí. Práve
tento jav charakterizuje pojem omission neglect.
Omission neglect je zjednodušene definované ako necitlivosť k chýbajúcej alebo
neznámej informácii. Tento fenomén opisuje tendenciu ľudí ignorovať informácie, ktoré nie
sú v danom okamihu dostupné alebo sú nevýrazné a opomínať ich v procese rozhodovania.
Na základe malého množstva poskytnutých informácií dospievajú k úsudkom, ktoré môžu
neskôr viesť k nespokojnosti z rozhodnutia. Napríklad pri nákupe fotoaparátu, ktorý je
opísaný priaznivou cenou, vysokou kvalitou fotografií, odolným materiálom s nízkou váhou
a rýchlym dobíjaním, môže zákazník ľahko opomenúť informáciu o kompatibilite s jeho
počítačom, ktorá nie je v popise uvedená. Pri používaní produktu zistí, že fotografie nie je
možné jednoducho stiahnuť z fotoaparátu do počítača a dostaví sa nespokojnosť z nákupu.
V procese nákupného rozhodovania naňho pôsobil efekt omission neglect a pri predstavení
malého množstva pozitívnych atribútov pozabudol na dôležitý technický parameter, ktorý
bol pre užívanie produktu preňho kľúčový.
Pojem omission neglect sa v českej ani slovenskej odbornej literatúre nevyskytuje
a termín teda nemá v týchto jazykoch adekvátny ekvivalent. Omission neglect by bolo
možné preložiť ako opomenutie zanedbania alebo vynechania. Vo svojej práci však budem
používať pôvodné znenie omission neglect (alebo skrátené ON). Vzhľadom

k tomu, že

sa fenoménom ON zatiaľ zaoberali iba zahraniční autori, cieľom mojej teoretickej časti
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bakalárskej práce je komplexný prehľad o tejto problematike počínajúc históriou pojmu, cez
predstavenie jeho vplyvov a pôsobenia, krátky prehľad doterajších štúdií, až po zasadenie
tohto psychologického efektu do marketingovej praxe.
V praktickej časti mojej práce potom budem replikovať štúdiu z roku 2014, ktorá
skúma pôsobenie omission neglect na vnímanie produktu. Pôvodnú štúdiu vypracovali 3
profesori marketingu z brazílskej Univerzity Nove de Julho a Univerzitného centra FEI v
Sao Paolo. Jej výsledky overím na rovnakej vzorke respondentov a potvrdím alebo vyvrátim
vplyv efektu ON na českom trhu.
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I.

TEORETICKÁ ČASŤ

1 Spotrebiteľ nakupuje
Témou mojej bakalárskej práce je pôsobenie ON v správaní spotrebiteľov. V prvej
kapitole sa preto venujem nákupnému správaniu a rozhodovaniu zákazníkov. Vzhľadom k
rozsahu práce nie je možné zaoberať sa problematikou do detailu. Zameriavam sa preto na
spotrebiteľské správanie zo psychologického hľadiska, nakoľko sa v bakalárskej práci
zaoberám jedným zo psychologických aspektov marketingu.

1.1 Nákupné správanie
Prioritou marketingových oddelení značiek je dosiahnuť, aby boli ich produkty alebo
služby žiadané. Je preto potrebné poznať cieľovú skupinu zákazníkov a čo najlepšie
predvídať ich správanie v procese nákupu. V rámci marketingového výskumu patrí táto
oblasť k najzložitejším problematikám. Je to z toho dôvodu, že správanie zákazníkov nie je
konzistentné a je ovplyvnené radou podnetov. Kotler ich rozdeľuje na marketingo vé
a ostatné. Medzi marketingové podnety patrí 4P – produkt (product), cena (price) distribúc ia
(place) a komunikácia

(promotion). Ostatné podnety sa týkajú faktorov na strane

kupujúceho a patria sem rôzne ekonomické, technologické, politické a kultúrne faktory
(Kotler, 2007). Okrem toho do procesu nákupu zasahuje aj kontext situácie a individuá lne
vlastnosti zákazníka, medzi ktoré patrí osobná skúsenosť, hodnoty, názory, súčasný fyzick ý
a psychický stav, ale aj kontext kultúry (DeVito, 2001).
Pri pozorovaní správania spotrebiteľov je nutné nahliadať na to, že jednou
z charakteristík pozornosti a vnímania je selektivita. Tá ovplyvňuje, že u každého jedinca
vystupujú do popredia iné podnety (Vysekalová, 2012). Je možné pozorovať iba input, teda
marketingové podnety a output, či bol nákup uskutočnený alebo nie. Tento základný princ íp
spotrebiteľského správania vyjadruje model S–R (stimuly–reakcie), v ktorom sú všetky
ostatné individuálne procesy označované ako čierna skrinka (Tomek a Vávrová, 2008).
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Obr. 1: Model S–R (stimuly–reakcie)

Zdroj: Tomek a Vávrová, 2008, s. 89
Exogénne (vonkajšie) faktory (viz Obr. 1) sú tie, ktoré je možné skúmať
a ovplyvňovať ich podobu. Práve to sú stimuly, s ktorými odborníci v oblasti reklamy
pracujú a prispôsobujú

im marketingové stratégie

(Vysekalová,

2011). Dostupnosť

informácií patrí k exogénnym stimulom. Manipulácia vstupných stimulo v pre motivova nie
zákazníka nie je tak jednoduchá, pretože so selektivitou vnímania súvisí aj selektívne
skreslenie. Zaznamenané podnety nepôsobia na každého rovnako a rovnaký podnet môže
vyvolať inú reakciu. Ľudia zaraďujú vnímané informácie do vlastnej myšlienkovej šablóny.
Selektívne skreslenie opisuje tendenciu prikladať informáciám vlastný význam (Kotler,
2007). To ovplyvňujú endogénne faktory, medzi ktoré patria vnútorné predispozíc ie
spotrebiteľa líšiace sa u každého jedinca. Zákazník vníma vonkajšie a vnútorné podnety
nákupu, ale do procesu vstupujú aj rôzne neuvedomované motívy (Koudelka, 2006). Jedným
z nich je aj pôsobenie ON, ktoré sa odohráva v čiernej skrinke zákazníka.

1.2 Nákupné rozhodovanie
Nákupné rozhodovanie je súhrn krokov, ktoré zákazník podstupuje pri výbere
produktu. Prvá fáza tohto procesu začína ešte pred samotným aktom nákupu a proces
pretrváva ešte dlho po ňom (Horáková ,1992). Základný model nákupného rozhodovania
popisuje 5 etáp: poznanie problému (uvedomenie si potreby), hľadanie informác ií,
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zhodnotenie alternatív, rozhodnutie o nákupe a v prípade kladného rozhodnutia nasleduje
vyhodnotenie nákupu.
Preferenčné súdy zdôvodňujúce výsledné rozhodnutie pri nákupe často uvádzame
spontánne a s veľkou istotou, nemusia byť však pravdivé. Na naše hodnotové súdy pôsobí
prístupnosť informácií, ktoré máme k dispozícií a tiež predošlá skúsenosť, tzn. informá c ie,
ktoré sme už niekedy spracovali. U tých máme tendenciu priaznivejšieho posudzovania,
pretože sú pre nás známe (Vysekalová, 2011).
„Nákupné rozhodovanie

nerobíme

vždy na princípe

najvyššej

racionality“

(Vysekalová, 2011, s. 58). Novodobý pojem homo economicus popisuje človeka ako tvora
racionálneho, snažiaceho sa maximalizovať výsledok za čo najmenší vklad (Behaviora l
Science Solutions, 2019). Avšak, vedy ako psychológia, sociológia, či behaviorá lna
ekonómia posudzujú ľudské činy ako iracionálne. Na naše rozhodovanie vplývajú rôzne
heuristiky a kognitívne skreslenia. Práve tie vyvracajú existenciu človeka ekonomického.
Problematike heuristík a skreslení sa venujem v nasledujúcej samostatnej kapitole.

1.3 Typy nákupu
Spôsob nákupného rozhodovania a teda aj výskyt a sila efektu ON závisí od toho, o
aký druh nákupu sa jedná. V súvislosti s procesom rozhodovania definujeme 4 typy nákupu
(Vysekalová, 2011).

Extenzívny nákup
Pri extenzívnom nákupe nie je zákazník rozhodnutý o kúpe a aktívne vyhľadáva
informácie, pričom proces rozhodovania môže trvať aj niekoľko dní alebo týždňov. Jedná sa
o nákup drahších produktov na dlhodobé využitie, napríklad kúpa nového automobilu alebo
televízora. Spotrebitelia do procesu rozhodovania pri extenzívnom nákupe zvyknú zahrnúť
pomoc odborníka. Pri tomto druhu nákupu je pravdepodobnosť výskytu ON vysoká, pretože
dochádza k porovnávaniu dostupných informácií o produkte, s čím súvisí aj tendencia
opomínania tých nedostupných ako som demonštrovala na príklade v úvode.

Limitovaný nákup
Limitovaný nákup popisuje proces rozhodovania o neznámom produkte alebo značke
na základe všeobecných skúseností. V tomto prípade zákazníci vychádzajú väčšinou z
pravidla „čím drahší, tým lepší“. Môže sa jednať napríklad o nákup tužkových batérií
neznámej značky. Zákazníci teda majú skúsenosť s produktom, ale nie s konkrétnou
7

značkou. Vzhľadom k neznalosti značky rastie pravdepodobnosť, že chýbajúce informá c ie
budú opomenuté. ON má teda v tomto druhu nákupu vysoký potenciál pôsobenia.

Impulzívny nákup
Ďalším je nákup impulzívny, popisujúci okamžité konanie, pre ktoré nie je potrebné
veľké množstvo informácií. Je to napríklad výber nápoja pri posedení s priateľmi. V tomto
druhu nákupu sa jedná o rýchle a impulzívne rozhodnutie založené na skúsenosti alebo
osobných preferenciách ako vzhľad, farba, či príchuť produktu, takže ON v ňom nehrá
žiadnu rolu.

Zvykový nákup
Posledným druhom je zvykový nákup. Jedná sa o návykové chovanie, pri ktorom k
procesu rozhodovania

ani nedochádza. V tomto prípade zákazník

nakupuje svoju

preferovanú značku a iné nevyhľadáva. Typickým príkladom je nákup potravín alebo
cigariet. Pri zvykovom nákupe, rovnako ako pri nákupe impulzívnom, efekt ON nevzniká.

2 Heuristiky a skreslenia
V predošlej kapitole som načrtla, že heuristiky a skreslenia zásadne ovplyvňujú
proces rozhodovania. Ľudia sa zvyknú spoliehať na heuristické princípy, ktoré vynechá vajú
logické procesy. Napríklad pri zhodnotení pravdepodobnosti alebo odhadovaní hodnoty
uprednostňujú jednoduchšie operácie (Tversky a Kahneman, 1974). Heuristiky sú teda
skratky nápomocné z hľadiska úspory času a úsilia. Na strane druhej ale môžu viesť ku
kognitívnemu skresleniu a vo výsledku k chybnému úsudku. Efekt ON tiež spadá do
množiny kognitívnych skreslení, z anglickej literatúry známych ako biasy, ktoré sú
definované ako systematické chyby v myslení. Jedná sa o tendenciu odchýliť sa v úsudku
od toho, čo je akceptované podľa normy alebo správne v zmysle logiky. Biasy sa rozdeľujú
podľa angažovanosti na motivované a nemotivované (Behavioral Science Solutions, 2019).
Chyby v spracovávaní informácií, akou je aj efekt ON, patria do skupiny nemotivova nýc h
biasov, pretože sa jedná o neuvedomelé skreslenia.
Konceptom heuristík sa v 70. rokoch minulého storočia zaoberali Amos Tversky
a Daniel Kahneman, ktorí rozdelili skreslenia do 3 skupín: heuristiku reprezentatívnos ti,
heuristiku dostupnosti a ukotvenie.
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2.1 Heuristika reprezentatívnosti
Heuristika reprezentatívnosti opisuje tendenciu nadhodnocovať pravdepodobnosť,
že určitý objekt patrí do triedy iba z toho dôvodu, že sa zdajú byť podobné. Dochádza pritom
však k opomínaniu reálnej pravdepodobnosti podľa matematickej logiky (Behaviora l
Science Solutions, 2019). Heuristiku reprezentatívnosti demonštrujem na nasledujúco m
príklade:
Bob je fanúšikom opery a počas dovoleniek rád navštevuje múzeá. Keď bol ešte malý, rád
hrával šachy s rodinou a priateľmi.

Ktoré z nasledujúcich povolaní podľa vás Bob

vykonáva?
A: Bob hrá na trúbku v symfonickom orchestri
B: Bob je automechanik
Väčšina ľudí by zvolila možnosť A, pretože Bob zodpovedá viac opisu muzika nta
ako automechanika. V skutočnosti je však pravdepodobnosť možnosti B väčšia, pretože
automechanici tvoria väčšiu časť populácie ako hráči na trúbku.
Príčinou mylného úsudku na základe heuristiky reprezentatívnosti je rovnako ako
v prípade ON necitlivosť k informáciám, konkrétne necitlivosť k pravdepodobnosti výstupu,
čo dokazuje aj prípad Boba. Pri položení jednoduchej otázky týkajúcej sa porovnania počtu
hráčov na trúbku s automechanikmi v rámci populácie by ľudia častejšie uviedli, že
automechanikov je viac, ale v prípade rámcovania príbehu do stereotypu umelca majú
tendenciu opomínať pravdepodobnosť výstupu (Tversky a Kahneman, 1974).
V rámci marketingu sa heuristika reprezentatívnosti prejavuje tak, že ľudia zvyknú
prikladať hodnotu vyššej kvality produktom, ktoré sú drahšie alebo majú krajší obal
(Behavioral Science Solutions, 2019). Opomínajú pritom pravdepodobnosť výstupu na
základe kvalitatívnych atribútov.

2.2 Heuristika dostupnosti
Tento druh heuristiky popisuje rozhodovací proces, kedy si ľudia vytvárajú úsudok
na základe toho, aká udalosť sa im v mysli vybaví jednoduchšie. Napríklad pri otázke aké
veľké je riziko infarktu u ľudí stredného veku uvedie človek, ktorý sa za posledný čas
s takýmto prípadom stretol, väčšie percento ako ten, ktorý vo svojom okolí takúto udalosť
nezaznamenal (Behavioral Science Solutions, 2019). Heuristiku dostupnosti tiež potvrdili
Tversky a Kahneman (1973) v jednoduchom výskume. Opýtali sa respondentov, či je
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v angličtine viac slov, ktoré začínajú na písmeno „r“ alebo tých, kde písmeno „r“ stojí až na
treťom mieste. Respondenti častejšie uvádzali prvú možnosť, pretože si v pamäti ľahšie
vybavili slová začínajúce na „r“. Pravda je však taká, že slov, kde „r“ stojí až na treťom
mieste je v angličtine pomerne viac.
S týmto

druhom heuristiky,

rovnako ako s pôsobením efektu ON, súvisí

preceňovanie dostupných informácií. V prípade heuristiky dostupnosti hovoríme o iluzó r nej
korelácii (illusory correlation). Tento termín popisuje necitlivosť k reálnemu vzťahu medzi
javmi a tendenciu vnímať vzájomné väzby tam, kde nie sú. (Rooy et al., 2013).

2.3 Ukotvenie
V prípade obmedzených alebo nedostupných informácií si ľudia často vytvárajú
odhad na základe počiatočnej hodnoty v ich mysli, od ktorej sa následne odvíja výsledok
rozhodovania. Tento jav sa nazýva ukotvenie (Tversky a Kahneman, 1974). Ukotvenie
(anchoring) je jednou z foriem primingu, čo je proces využívajúci techniku, kedy je človek
vystavený stimulom, ktoré aktivujú asociácie v mysli a ovplyvňujú tak jeho úsudok
(Behavioral Science Solutions, 2019).
Tversky a Kahneman (1974) vypracovali experiment, v ktorom požiadali účastníkov
o odhad rôznych skutočností. Jednou z nich bola otázka, koľko afrických krajín sa nachádza
v OSN. Na začiatku experimentu rozdelili respondentov na 2 skupiny. Následne roztočili
koleso s hodnotami 0 až 100, ktoré bolo zámerne naprogramované tak, aby ukázalo jednej
skupine nízke číslo (10) a druhej vysoké (65). Respondenti mali uviesť, či je podľa nich
počet afrických krajín v OSN vyšší alebo nižší a potom odhadnúť presné číslo. Na zvýšenie
motivácie im bola sľúbená odmena v prípade, že uhádnu presný počet. Výsledok
experimentu potvrdil efekt ukotvenia. Respondenti, ktorým bolo predstavené ako počiatočné
číslo 10 uvádzali v priemere odpoveď 25 krajín a skupina s počiatočným číslom 65 až 45
krajín.
V marketingu sa využíva technika ukotvenia napríklad pri uvádzaní obmedzeného
počtu kusov, zvyčajne pri zľavnenom tovare („Maximálne 12 ks na osobu“). V tomto
prípade majú zákazníci tendenciu nakúpiť viac kusov ako bez obmedzenia (Behaviora l
Science Solutions, 2019). Jedná sa o manipuláciu informácie, ktorá má vplyv aj na
pôsobenie efektu ON. Touto problematikou sa budem zaoberať v nasledujúcej kapitole.
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3 Omission neglect
Omission neglect akademicky spadá do sféry sociálnej psychológie a behaviorálne j
ekonómie. Jedná sa o novodobý a pomerne neznámy pojem. V tejto kapitole sa budem
venovať definícii pojmu ON, jeho historickému vývoju, pôsobeniu v marketingu a celkovo
zhrniem komplexné poznatky o vplyve ON zo zahraničnej literatúry. V závere kapitoly
potom uvádzam krátke zhrnutie najvýznamnejších štúdií na tento efekt.

3.1 Definícia pojmu
Omission neglect je definované ako nedostatok citlivosti k chýbajúcej informác ii.
Zákazníci sú každý deň vystavovaní množstvu produktov a služieb, o ktorých nemajú
kompletné poznatky. Ponúkané produkty a služby pochopiteľne obsahujú informácie, ktoré
marketingové spoločnosti chcú, aby spotrebitelia vedeli. Aj napriek tomu, že zákazníc i
nepovažujú marketingové spoločnosti za objektívny zdroj informácií, úspešnosť v odkrytí
chýbajúcich informácií je nízka. Na základe malého množstva dostupných informácií potom
dospievajú k rozhodnutiam a vytvárajú si mylné presvedčenia o produktoch a značkách. Je
to z toho dôvodu, že v procese rozhodovania nadhodnocujú toto malé množstvo informác ií
a ignorujú nedostupné informácie, ktoré by pre rozhodovanie v danej produktovej kategórii
inak považovali za dôležité (Kardes et al., 2006). Takéto rozhodnutia môžu mať po určitom
čase za následok sklamanie z výberu produktu alebo služby, pokiaľ niektoré atribúty, ktoré
spotrebiteľ prehliadol pri nákupnom rozhodovaní, nie je možné prehliadnuť pri samotnom
užívaní produktu. V tomto prípade môže vplyv ON vyvolať zmenu kritérií rozhodovania pri
ďalšom nákupe v rovnakej produktovej kategórii, čo následne vedie k znižovaniu pôsobenia
tohto psychologického fenoménu (Han, 2011).

3.2 História pojmu
Jedným z prvých teoretikov, ktorí sa zaoberali myšlienkou chýbajúcej informác ie
v kognitívnych procesoch, bol Sir Francis Bacon. Vo svojom najznámejšom diele Nové
Organon sa venuje bariéram objektívneho poznávania a na základe nich definuje 4 idoly:
idol ľudského rodu, jaskyne, trhu a divadla. Jednou z bariér poznávania je práve podlieha nie
neúplným informáciám. Bacon hovorí, že pôsobenie samotných zmyslov je chybné, pretože
zmysly vynechávajú veci a klamú nás. Tieto pochybenia by mali byť nahradené a omyly
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napravené (Bacon, 1620).
Pojem ON sa v takejto podobe začal objavovať až v 2.pol. 20.st. Jeho autorom je
doktor Frank R. Kardes, americký profesor marketingu na Univerzite v Cincinnati, ktorý v
roku 1988 začal so skupinou výskumníkov sériu štúdií týkajúcich sa spracovania informác ií
v kognitívnych procesoch a na základe ich výsledkov identifikoval fenomén zlyha nia
v odhalení chýbajúcej informácie, neskôr pomenovaný omission neglect (Lopes et al.,
2014).
Najkomplexnejšou

zmienkou

v odborovej literatúre

je definícia

pojmu ON

v Encyklopédii sociálnej psychológie, ktorú v roku 2007 vytvorili autori Roy F. Baumeis ter
a Kathleen D. Vohs ako komplexný prehľad pojmov týkajúcich sa odboru sociálnej
psychológie. Definícia ON v tejto encyklopédii znie: „Omission neglect charakterizuje
necitlivosť k chýbajúcej informácii akéhokoľvek typu – vrátane nespomenutých alebo
neznámych variant, alternatív, funkcií, schopností, charakteristík, možností a udalostí. Keď
ľudia nepremýšľajú o tom, čo nevedia, podceňujú tak dôležitosť chýbajúcej informácie a to
ich vedie k tvorbe silných názoroch aj v prípade malého množstva dôkazov. To môže viesť
k zlým rozhodnutiam, ktoré ľudia neskôr ľutujú“ (Baumaister a Vohs, 2007, s. 633).
Problematika ON sa objavila aj v českej odbornej literatúre. Vysekalová v knihe
Chování zákazníka píše: „Množstvo použitých informácií pri nákupnom rozhodovaní
nerastie s množstvom informácií, ktoré sú k dispozícii“ (Vysekalová, 2011, s. 52). Tento jav
síce nie je v knihe nijako pomenovaný, dokazuje však, že nákupné rozhodovanie pod
vplyvom neúplných informácií nie je pre českých teoretikov neznáme.
Okrem Encyklopédie

sociálnej

psychológie

sa omission

neglect

objavilo

v zahraničných odborových časopisoch ako napríklad Journal of Consumer Psychology,
Journal of Consumer Research a ďalších, v ktorých boli uverejnené praktické poznatky
viacerých autorov zaoberajúcich sa problematikou chýbajúcej informácie a takisto štúdie
dokazujúce tento efekt. Najvýznamnejšie z nich uvádzam v závere teoretickej časti mojej
práce.

3.3 Oblasť pôsobenia
V mojej bakalárskej práci sa zameriavam na pôsobenie ON v spotrebiteľskom
správaní,

konkrétne

v nákupnom

rozhodovaní.

Teoretickému

rámcu

nákupného

rozhodovania z hľadiska psychológie som sa venovala v prvej kapitole a teraz sa k nemu
vrátim vo vzťahu k fenoménu ON. Na začiatok však ponúknem širší pohľad vplyvu ON.
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Vzhľadom k tomu, že sa jedná o systémovú chybu v analýze informácií, jeho pôsobenie je
možné vnímať vo viacerých sférach.
Ľudia

dostávajú

nekompletné

informácie

takmer o všetkom – politick ýc h

kandidátoch, ponuke práce, verejnom obstarávaní, potenciálnych partneroch na rande,
možnostiach bývania atď. (Baumaister a Vohs, 2007). V politickom marketingu sa výrazne
uplatňuje vynechávanie dôležitých informácií v snahe predstaviť politických kandidátov
a strany v čo najlepšom svetle. Takisto pri predstavení atraktívneho platového ohodnotenia
v ponuke práce ľudia ľahko pozabudnú na ďalšie dôležité informácie, ktoré by inak
považovali za kľúčové. Aj realitné kancelárie zvyknú zvýrazňovať benefity nehnuteľnos tí
so zámerom zakrytia ich nevýhod. Efekt ON sa môže uplatniť napríklad aj pri tvorbe
rozvrhového lístka, pokiaľ majú študenti univerzity k dispozícii obmedzené množstvo
informácií o kurzoch a voliteľné predmety si vyberajú na základe názvu alebo odporučenia
starších spolužiakov (Cronley et al., 2005).
Množstvo informácií hrá svoju rolu aj pri tak zásadných životných udalostiach ako
tvorba silných presvedčení, napríklad osvojovanie politických ideológií, či náboženstva.
Logicky by si ľudia mali vytvárať silné presvedčenia na základe veľkého množstva
relevantných informácií Opak je však pravdou a jednou z príčin je práve pôsobenie omissio n
neglect. Pri necitlivosti k chýbajúcej informácii má človek tendenciu vytvárať si silné
presvedčenia nezávisle na počte informácií (Baumaister a Vohs, 2007). Navyše, aj
v situáciách kedy je k dispozícii veľké množstvo informácií (pravdivých či nepravdivýc h),
sa po čase dostaví zabúdanie

sprevádzané necitlivosťou

k stratenej informácií,

tzv.

neuvedomovanie si zabúdania, a sila presvedčenia má tendenciu stúpať (Kardes et al., 2012)
Táto teória sa potvrdila aj pri skúmaní fenoménu v nákupnom rozhodovaní. Výskum,
ktorý v roku 1992 uskutočnil profesor z Univerzity v Utahu, David M. Sanbonmatsu,
potvrdil, že presvedčenia na základe malého množstva informácií sú vplyvom času
a zabúdania silnejšie. Do tejto štúdie bolo zapojených 260 študentov. Výskumníci im
predstavili fiktívny 10-rýchlostný bicykel a následne im poskytli 5 pozitívnych atribútov
produktu, pričom ani jeden z nich sa zámere netýkal jeho životnosti. Ďalšími dostupnými
informáciami bola primeraná cena (priemerná cena bicyklov v tom čase). Po prečítaní si
krátkeho popisu bola časť respondentov vyzvaná k ohodnoteniu životnosti tohto bicyklu
hneď a druhá časť až po 1 týždni. Na vzorke študentov, ktorí hodnotili životnosť hneď, bol
preukázaný vplyv ON, pretože aj napriek tomu, že sa v popise bicykla nenachádzali žiadne
informácie o jeho životnosti, študenti ju na základe pozitívnych atribútov a priaznivej ceny
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hodnotili veľmi pozitívne. Slovic (2007) túto tendenciu nazýva hodnotenie podľa globálne ho
pocitu, kedy pozitívne atribúty vyvolajú celkovo dobrý dojem o objekte a podmienia kladné
hodnotenie aj u vlastností, ktoré neboli zmienené. Ešte zaujímavejším zistením výskumu
bolo to, že respondenti, ktorí boli oslovení až po týždni, poskytli kladnejšie hodnotenie
životnosti bicykla ako prvá skupina, aj napriek tomu, že následné testy pamäte preukázali,
že študenti si väčšinu informácií vlastne nepamätali. Omission neglect pôsobilo u druhej
skupiny silnejšie (Sanbonmatsu et al., 1992).

3.3.1 Omission neglect v nákupnom rozhodovaní
Vzhľadom k veľkému množstvu informácií, ktorými sú spotrebitelia denno-denne
obklopovaní, by sa limitované množstvo informácií mohlo zdať benefitom. Uvádzanie
obmedzeného počtu je ale v skutočnosti výhodou pre značky, ktoré z informačnej asymetrie
ťažia konkurenčnú výhodu, čím však u zákazníka komplikujú proces zhromažďova nia
informácií potrebných k rozhodovaniu (Lopes et al., 2014). Kvalitu väčšiny produktov nie
je možné určiť na základe vzhľadu a preto sú zákazníci nútení dospieť k rozhodnutiu na
základe akejkoľvek informácie, ktorú majú k dispozícii. (Cronley, 2005)
Ako som už spomínala v prvej kapitole, proces rozhodovania závisí aj od typu
nákupu, ktorý zákazník uskutočňuje. ON má tendenciu väčšieho vplyvu v tzv. komplexno m
nákupnom správaní (Kotler, 2007). O takomto type nákupného správania hovoríme
pri extenzívnych nákupoch, teda nákupoch drahších produktov, určených na dlhodobé
použitie, kedy je od zákazníka očakávaná vysoká angažovanosť a vnímanie rozdielov medzi
značkami. ON zvykne byť silnejší u zákazníkov, ktorí sú v danej produktovej kategórii laici
a nevyznajú sa. Ich angažovanosť je v tomto prípade vysoká, ale vnímanie rozdielov medzi
značkami je nízke. Kupujúci primárne reaguje na výhodnú cenu alebo pohodlnosť nákupu.
Kotler (2007) tento jav nazval nákupné správanie znižujúce nesúlad, pod ktorým sa skrýva
pôsobenie efektu ON. Pri takomto druhu nákupného rozhodovania môžu zákazníci cítiť
neistotu a nespokojnosť, keď si začnú uvedomovať nedostatok zakúpeného produktu.

3.4 Príčiny vzniku
Dôvodov, prečo sa efekt ON objavuje v mysli zákazníka, je hneď niekoľko. Za prvé,
chýbajúca informácia prirodzene nepriťahuje našu pozornosť, nie je výrazná a v množstve
informácií a asociácií sa stráca. Je to z toho dôvodu, že v kognitívnych procesoch sa
primárne sústreďujeme na vnemy, ktoré pôsobia na naše zmysly (Vysekalová, 2012). Za
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druhé, ľudia majú obmedzenú kapacitu vnímania a preferujú sústreďovať sa v jednom
momentne iba na jeden objekt, keďže porovnávanie viacerých objektov naraz je z hľadiska
spracovania informácií náročnejšie. Z toho dôvodu nie je jednoduché určiť, či je počet
dostupných informácií dostačujúci a či je produkt lepší alebo horší ako ďalšie alternatívy
v rovnakej produktovej kategórii. A za tretie, rozmýšľanie nad dostupnými informác ia mi
zamestnáva našu myseľ dostatočne na to, aby zvládla analyzovať to, čo dostupné nie je
(Baumaister a Vohs, 2007).
Problematikou

kognitívnych

skreslení

sa profesionáli

v oblasti

psychológie

zaoberajú posledných pár dekád. Za túto dobu ponúkli veľké množstvo pohľadov na postupy
ľudskej mysle. Jednou z teórií je fungovanie dvoch režimov myslenia – automatický Systém
1 a analytický Systém 2. Tieto 2 termíny navrhli psychológovia Keith Stanovich a Richard
West (Kahneman, 2011) a neskôr ich prebral profesor Princentonskej univerzity Daniel
Kahneman, ktorý v knihe Myslenie rýchle a pomalé komplexne popisuje fungovanie dvoch
systémov v rámci kognitívnych procesov. Na princípe tejto teórie opisujem aj pôsobenie
omission neglect na proces rozhodovania.

3.4.1 Dva systémy
Systém 1 funguje automaticky, intuitívne, s malým alebo dokonca žiadnym úsilím
a s nízkym stupňom kontroly. Jedná sa o rýchle myslenie na základe opakovaných činností.
Systém 1 je stále v strehu a všetky okolité podnety vyhodnocuje s kognitívnou ľahkosťou.
Jednoducho ho vystihuje princíp WYSIATI (What you see is all there is), v preklade „to čo
vidíš je všetko, čo tam je“. Tento pojem popisuje tendenciu ľudí ignorovať veci, ktoré zrovna
nevidíme. Pre väčšinu aktivít, ktoré rieši Systém 1, nie sú chýbajúce informácie dôležité.
Jedná sa totižto o automatické činnosti ako napríklad odpoveď na jednoduchý matematick ý
príklad zo základnej školy alebo priestorová orientácia. V prípade ťažšej úlohy, ktorú nie je
schopný Systém 1 vyriešiť, posúva úlohu Systému 2. Posúva ju však s informáciami, ktoré
nadobudol princípom WYSIATI, čiže nekompletné. V tomto momente začína pôsobiť ON
v našich kognitívnych procesoch.
Systém 2 venuje pozornosť vedomým duševným činnostiam, ktoré vyžadujú
analyzovanie

a zložitejší postup výpočtov a rozhodnutí.

Porovnávanie

a hodnotenie

produktov je práve úlohou Systému 2. Pri takýchto komplexnejších procesoch rastie riziko
vplyvu kognitívnych skreslení. Na základe Systému 1 sa presúva naša pozornosť na
dostupné informácie a znižuje tak možnosť Systému 2 odhaliť tie chýbajúce. Systém 2 je
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zároveň spojený so subjektívnym jednaním a voľbou, čo značí, že v ňom hrá svoju úlohu
individualita a osobné skúsenosti. To potvrdzuje sprísnenie kritérií v prípade predošlého
zlého rozhodnutia. Vlastná skúsenosť teda posilní proces rozhodovania v rovnakej situácii.

3.5 Sila pôsobenia
Omission neglect nepôsobí na každého rovnakou silou a jeho vplyv je možné oslabiť.
Neprítomnosť chýbajúcej informácie môže byť dostatočne zreteľná na to, aby si ju zákazník
uvedomil. V určitých situáciách si pri popise produktu aj laik v danej produktovej kategórií
uvedomí, že kľúčový atribút pre rozhodovanie nie je k dispozícii. Z toho vychádza druhý
predpoklad pre oslabenie vplyvu ON. V prípade, že chýbajúca informácia nie je dostatočne
zreteľná, ale zákazník je v produktovej kategórií znalý (napr. IT špecialista pri výbere
nového mobilného telefónu alebo automechanik pri kúpe automobilu),

citlivosť na

chýbajúcu informáciu je väčšia. Experti majú prirodzene prísnejšie kritériá pri výbere
produktu.

Zníženie pôsobenia ON u expertov je súčasťou hypotézy môjho výskumu

a budem sa mu venovať v praktickej časti práce. Ďalším spôsobom oslabenia ON je
stanovenie kritérií výberu produktu ešte pred analýzou informácií, vďaka čomu sa sprísni
proces rozhodovania (Han, 2011). Tento jav dokazuje štúdia z roku 2006 na čele s doktorom
Kardesom.
Štúdie sa zúčastnilo 71 vysokoškolských študentov v skupinách po 2–4 členov.
Predmetom výskumu bol fiktívny automobil neznámej značky. Polovica respondentov bola
na začiatku požiadaná, aby podľa vlastného názoru na papier spísala a zoradila 9 kritérií pre
kúpu automobilu. Potom všetci respondenti obdržali popis automobilu, ktorý sa pohyboval
v cenovej hladine pod 12 000 dolárov a bol predstavený 3 pozitívnymi atribútmi, ktoré boli
obmieňané v 3 variantoch. Všetky atribúty boli vysoko priaznivé. Respondenti následne
hodnotili automobil na 9-stupňovej škále podľa toho, či sa im auto zdá spoľahlivé,
dostačujúce a pod. Výsledky štúdie ukázali, že respondenti, ktorí boli vopred požiadaní o
zváženie kritérií potrebných pre rozhodnutie o kúpe produktu z danej produktovej kategórie,
hodnotili produkt menej pozitívne v prípade, že opis nespĺňal nimi vybrané atribúty. Druhá
skupina hodnotila automobil vo všetkých 3 variantoch podobne. Štúdia dokázala, že
nastavením kritérií pred hodnotením produktu sa u prvej skupiny respondentov znížil vplyv
ON.
O znižovaní vplyvu heuristík všeobecne na základe zhodnotenia kritérií hovorí aj
Daniel Kahneman (2011). Jedným z príkladov je výskum, v ktorom boli 2 skupiny
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respondentov požiadané napísať na papier príklady, kedy sa zachovali asertívne a následne
na stupnici ohodnotiť level svoje asertivity. Výsledok výskumu poukázal, že respondenti,
ktorí boli požiadaní o 6 príkladov svojho asertívneho správania sa ohodnotili asertívnejš ími
ako tí, ktorí mali napísať príkladov až 12. Na základe problematického vybavenia si
viacerých situácií sa ich kritériá asertivity zvýšili a sami sa potom ohodnotili ako menej
asertívni (Kahneman, 2011). Príklad opisuje využitie už spomínanej heuristiky dostupnosti.

3.6 Psychologické pojmy súvisiace s omission neglect
Necitlivosť

k neznámym informáciám je súčasťou viacerých javov v oblasti

psychológie. V nasledujúcej kapitole predstavím dva najznámejšie pojmy, ktoré úzko
súvisia s fungovaním efektu ON. V oboch prípadoch sa jedná o nadhodnocovanie známej
skutočnosti a ignorovanie tej neznámej.

3.6.1 Ellsbergov paradox
V roku 1961 podnikol Daniel Ellsberg sériu experimentov, na základe ktorých bol
definovaný tzv. Ellsbergov paradox. Významnú úlohu v ňom má práve chýbajúca
informácia, ktorá vplýva na proces rozhodovania medzi objektívnymi pravdepodobnosťami.
Jedná sa o psychologický jav, ktorý pomenováva tendenciu ľudí preferovať známu
pravdepodobnosť pred neznámou.
Ellsbergova štúdia bola zostavená z 2 častí. Paradox opíšem na prvom experimente.
Respondenti mali k dispozícii 2 urny naplnené 100 loptičkami. V jednej sa nachádzalo
presne 50 červených a 50 čiernych loptičiek a v druhej bolo 100 čiernych a červených
loptičiek

v neznámom

pomere. Ellsberg

sa účastníkov

experimentu

pýtal rôznou

formuláciou, či by stavili na vytiahnutie červenej alebo čiernej loptičky z urny číslo 1 alebo
2. Vo väčšine odpovedí respondenti stavili na urnu 1 so známym podielom červených
a čiernych loptičiek, tj. na známu pravdepodobnosť, aj napriek tomu, že podľa matematickej
logiky je výsledok známej a neznámej pravdepodobnosti rovnaký (Ellsberg, 1961). Paradox
sa potvrdil aj v druhom experimente,

v ktorom boli obmenené podmienky známej

a neznámej pravdepodobnosti. V štúdií bolo preukázané, že chýbajúca informácia, v tomto
prípade neznáma skutočnosť, ovplyvňuje proces rozhodovania. Ellsbergov paradox je
v odbornej literatúre tiež označovaný ako averzia k nejednoznačnosti (ambiguity aversion).
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3.6.2 Stromová štruktúra príčin
Ďalším pojmom sociálnej psychológie, ktorý súvisí s pôsobením omission neglect,
je stromová štruktúra príčin (fault tree paradigm). Tá predstavuje schému potenciálnyc h
príčin určitého problému a využíva sa pre uľahčenie rozhodovania a zlepšenie úsudku
pri riešení problému (viz Obr. 2).
Obr. 2: Stromová štruktúra príčin neštartujúceho automobilu

Zdroj: Silvera et al., 2005
Výskumom sa však dokázalo, že využívanie tejto techniky je kontraproduktívne.
Problematickým

aspektom, rovnako ako v princípe

ON, je tendencia

preceňovať

pravdepodobné príčiny zo schémy, ktoré ovplyvňujú náš úsudok a pritom podceňovať
opomenuté možnosti. Takéto rozhodovanie vedie k predpojatým záverom (Silvera et al.,
2005).

3.7 Najvýznamnejšie štúdie na omission neglect
Pojem ON bol definovaný na konci 80. rokov minulého storočia a vzbudil záujem
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u hŕstky amerických odborníkov. Za jeho vznik a osvetu v počiatkoch sa zaslúžil profesor
Frank R. Kardes, na ktorého vzápätí naviazal David M. Sunbonmatsu. Ten ako prvý skúmal
pôsobenie ON vo vzťahu k časovému kontextu. Na základe série výskumov zistil, že
domnienky spôsobené efektom ON s odstupom času silnejú (Sanbonmatsu, 1992) Jeho
ďalší výskum

dokázal,

že v prípade zvýraznenia

kontextu

chýbajúcej

informá c ie

prostredníctvom zvýšenia pozornosti v rozhodovaní u respondentov sa pôsobenie ON oslabí
(Sanbonmatsu et al., 1997).
V roku 2004 bol americkými akademikmi na čele s Frankom Kardesom vydaný
článok zhŕňajúci vtedajšie poznatky o znižovaní pôsobenia ON a vyslovujúci predpoklad
o ďalších faktoroch ovplyvňujúcich silu tohto efektu. Jedným z faktorov bola aj vysoká
potreba kognitívneho ukončenia. Maria Cronley, ktorá sa na samotnom článku podieľala,
uskutočnila o rok neskôr výskum, v ktorom potvrdila, že efekt ON má potenciál byť silnejš í
u respondentov s vysokou potrebou kognitívneho ukončenia (Cronley et al., 2005). Ďalším
faktorom znižujúcim vplyv ON je prehodnotenie kritérií dôležitých pre rozhodovanie pred
analýzou informácií. Tento predpoklad bol potvrdený v štúdii Franka Kardesa, v ktorej časť
respondentov mala prehodnotiť kritériá pre kúpu automobilu. Štúdiou som sa detailnejš ie
zaoberala v predošlej kapitole.
Výskumu ON sa v posledných rokoch venoval aj brazílsky profesor Evandro Luiz
Lopres, ktorý bol prvým odborníkom skúmajúcim ON mimo USA. Vo svojej prvej štúdii na
ON sa zaoberal ďalším faktorom pre zníženie tohto efektu, ktorý predpokladá slabšie
pôsobenie efektu u respondentov s vysokou úrovňou znalostí v skúmanej produktovej
kategórii. Tento predpoklad sa v štúdii potvrdil a ja ho budem skúmať v praktickej časti
mojej bakalárskej práce.
Detailnejší prehľad najvýznamnejších štúdií na ON uvádzam v tabuľke nižšie.
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Tabuľka 1: Štúdie na omission neglect

Omission neglect - najvýznamnejšie štúdie
Autori

Rok

Predmet štúdie

Hlavné zistenia

Sanbonmatsu et al.

1992

Čas, pamäť a omission neglect

Domnienky

sa stávajú

1997

Manipulácia informácie

v

priebehu času a zosilňujú vplyv ON.
Rozhodovanie

Sanbonmatsu et al.

silnejšími

upozornením
kontextom

je
na

ovplyvnené

opomenutie

naznačujúcim

alebo

nedostatok

informácií.
Jedná sa o komplexné zhrnutie poznatkov
Kardes, Posavac,
Cronley

2004

Omission neglect v deduktívnych o oslabení pôsobenia ON z inej štúdie.
procesoch

Spontánna dedukcia je presnejšia pokiaľ
je zákazník citlivý k opomenutiam.
Ľudia s vysokou potrebou kognitívneho

Silvera et al.

2005

Omission neglect a analýza
stromovej štruktúry príčin

ukončenia majú tendenciu preceňovať
informácie v analýze stromovej štruktúry
príčin, prehliadať chýbajúce informácie a
zároveň robiť radikálnejšie rozhodnutia.
Hodnotenie kvality na základe ceny je

Cronley et al.

2005

Vnímanie ceny a kvality a

častejšie v

prípade vysokej potreby

omission neglect

kognitívneho ukončenia a vyššieho počtu
porovnávaných produktov
Vplyv ON je nižší pokiaľ sú zákazníci

Kardes et al.

2006

Citlivosť k nedostatku informácií

vyzvaný prehodnotiť kritériá hodnotenia
pred tým, než obdržia informácie o
produkte
Necitlivosť k chýbajúcej informácií je

Lopes et al.

2014

Odborná

znalosť

produktovej nižšia u zákazníkov, ktorý majú vysokú

kategórie a omission neglect

úroveň znalostí v danej produktovej
kategórií.
Pri vyvolaní časovej tiesne nezáleží na

Lopes, Prado

2016

Omission neglect a časová tieseň

úrovni expertízy zákazníkov v danej
produktovej kategórii. ON pôsobí v tomto
prípade na expertov i laikov rovnako.

Zdroj: Lopes et al., 2014; pozn. editované autorkou
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II. PRAKTICKÁ ČASŤ
4 Replikácia výskumu
V praktickej časti mojej bakalárskej práce replikujem výskum, ktorý v roku 2014
vypracovala skupina troch profesorov: Evandro Luiz Lopes a Dirceu da Silva z Univerzity
Nove de Julho, a José Mauro da Costa Hernandez z Univerzitného centra FEI, obe sídliace
v brazílskom Sao Paolo. Pôvodný výskum pozostáva z 3 experimentov, ale v mojej práci sa
zaoberám výlučne prvým experimentom. Predošlé štúdie sledujú vzťah efektu ON k cene
produktu, jeho kvalite, potrebe kognitívneho ukončenia zákazníkov alebo predpoklad
zníženia vplyvu ON na základe zvýraznenia chýbajúcej informácie a stanovania si kritérií
pred procesom rozhodovania. Jednou z teórií ako oslabiť pôsobenie ON je aj vysoká úroveň
znalostí v produktovej kategórii. Štúdia brazílskych výskumníkov, ktorú v práci replikuje m,
je prvou štúdiou zaoberajúcou sa rozdielnym vplyvom fenoménu ON na zákazníko v
s vysokou a nízkou úrovňou znalostí v produktovej triede.

4.1 Výskumný problém
Ako som už uviedla v teoretickej časti mojej práce, efekt ON má značné následky na
naše rozhodovacie procesy, pričom si jeho pôsobenie neuvedomujeme. Vzhľadom k tomu,
že sa jedná o nemotivované kognitívne skreslenie, jeho vplyv je zároveň náročné ovplyvniť.
Na základe doterajších poznatkov zo zahraničnej literatúry som v predošlej kapitole spísala
komplexné poznatky o faktoroch, ktoré môžu oslabovať vplyv tohto fenoménu. Jednou
z teórii je, že u zákazníkov s vysokou úrovňou znalostí v danej produktovej kategórii (ďalej
ako experti) pôsobí ON slabšie ako u zákazníkov s nízkym znalosťami (ďalej ako laici).
Experti by mali mať prirodzenejšie prísnejšie kritériá pre rozhodovanie v danej kategórii
a tým pádom byť schopnejší odhaliť chýbajúce informácie v popise produktov a služieb.
V prípade nízkeho počtu atribútov produktu je u expertov pravdepodobnejšie, že budú
vyžadovať viac informácií pre dokončenie nákupu. Tento jav sa potvrdil v pôvodnej štúdii
na brazílskom trhu a ja prostredníctvom replikácie overím, či sa uplatňuje aj v nákupnom
rozhodovaní českých spotrebiteľov.
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4.2 Účel výskumu a stanovenie hypotéz
Vzhľadom k tomu, že pôsobením efektu sa v českej ani slovenskej odbornej
literatúre

doposiaľ nikto nezaoberal,

jedná sa o vôbec prvú štúdiu

vplyvu

tohto

psychologického aspektu na českom trhu. S výnimkou replikovanej štúdie bol fenomén ON
zatiaľ skúmaný iba v USA, aj to len veľmi obmedzene. Každopádne, rovnako ako autori
pôvodnej štúdie som presvedčená o tom, že fenomén ON nie je obmedzený časom a je
nezávislý na kontexte lokálnej kultúry, a tým pádom by mal byť jeho vplyv a zároveň
techniky na jeho obmedzenie platné na ktoromkoľvek trhu (Lopes et al., 2014). Hypotéza
originálnej štúdie, a teda aj môjho výskumu znie:
H1: Experti budú hodnotiť priaznivejšie produkt opísaný na základe 8 atribútov ako ten istý
produkt opísaný 4 atribútmi, zatiaľ čo laici budú produkt v oboch prípadoch hodnotiť
rovnako.
Predpokladám, že experti budú pri hodnotení notebooku kritickejší a 4 atribúty
prémiového notebooku nebudú pre poskytnutie pozitívneho hodnotenia v tejto skupine
dostačujúce. Naopak, na laikov bude pri hodnotení pôsobiť efekt ON a vyšší počet atribútov
pre ich hodnotenie nebude potrebný. U tejto skupiny teda predpokladám rovnaké hodnotenie
notebooku nezávisle na počte poskytnutých atribútov.

4.3 Metodológia
Pôvodný výskum pracuje s faktoriálnym 2 x 2 dizajnom. Diferenciáciu sleduje na 2
úrovniach odbornosti (expert vs. laik v zmysle vedomostí v skúmanej produktovej kategórií)
a 2 skupinách s rozdielnym počtom poskytnutých kvalitatívnych atribútov o produkte (4 vs.
8 pozitívnych atribútov). Vzhľadom k tomu, že chcem skúmať rozdiel medzi expertami a
laikmi v danej skupine, v štúdii som zvolila produkt s vysokou kvalitou, ktorú by mali experti
oceniť.
Za účelom kontroly objektívneho hodnotenia kvality produktu som do môjho výskumu
zahrnula aj tretiu kontrolnú skupinu, ktorá opisuje produkt nízkej kvality na základe 8
atribútov. Môj výskum teda využíva 2 x 3 dizajn, ktorý pozostáva z 2 úrovní odbornosti
(expert vs. laik) a až 3 rozdielnych opisov produktu (4 atribúty vysoko kvalitného produktu
x 8 atribútov toho istého vysoko kvalitného produktu x 8 atribútov slabého produktu
z hľadiska kvality). U expertov očakávam kritickejší prístup a teda veľmi slabé hodnotenie
notebooku. Trend hodnotenia laikov by sa mal ale v porovnaní s produktom vysokej kvality
taktiež mierne znížiť.
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Vzorku respondentov pôvodného výskumu tvorilo 165 vysokoškolských študentov.
Výskumu predchádzal krátky dotazník, ktorého zámerom bolo zistiť, aký produkt s dlhšou
životnosťou cieľová skupina vysokoškolákov využíva najčastejšie, pričom vzorka 30
respondentov, nezúčastnených na ďalšom skúmaní, zaň zvolila notebook. V rámci replikácie
preskočím túto časť experimentu a v mojom výskume budem používať rovnaký produkt.
Štúdia

bola uskutočnená

prostredníctvom

kvantitatívneho

výskumu.

Profesori

marketingu z brazílskych univerzít ho vykonávali so študentami v rámci svojich kurzov.
V mojom prípade je dostupnejším riešením online dotazník, ktorý som rozposiela la
študentom univerzít, predovšetkým v Brne a v Prahe. V rámci výskumného problému
nepredpokladám, že by online verzia dotazníku mohla nejakým spôsobom narušiť replikáciu
výskumu.
Vzhľadom k vyššiemu počtu skupín s rozdielnou kvalitou

a rozdielnym počtom

atribútov som navýšila aj počet respondentov. Môjho výskumu sa zúčastnilo

357

respondentov, z ktorých som na základe demografických otázok vylúčila 21 dotazníkov,
v ktorých účastníci uviedli, že nie sú študentami vysokej školy. Výsledná skúmaná vzorka
teda pozostáva z 336 vysokoškolských študentov.

4.4 Priebeh experimentu
Ako prvé boli študentom predstavené atribúty notebooku. Na základe algoritmu sa
približne rovnomerne zobrazovali 3 varianty opisu notebooku – predstavenie 4 alebo 8
pozitívnych atribútov v skupine s prémiovým produktom a 8 atribútov notebooku nízkej
kvality. Poskytované atribúty som v rámci replikácie ponechala rovnaké okrem jedného,
ktorý predstavoval CD a DVD prehrávač. Vzhľadom k časovému kontextu som tento atribút
v mojej štúdii vymenila, pretože si myslím, že v rámci produktovej kategórie notebookov už
CD a DVD prehrávač nepredstavuje faktor vysokej kvality a to z dôvodu pokroku modernej
technológie a preferencie tenkého prevedenia notebookov. Na základe konzultácie so
študentami manažérskej informatiky na VUT v Brne som tento atribút nahradila informác io u
o rozlíšení a kvalite displeja. Pre porovnanie použitých atribútov v mojom dotazníku s
pôvodnou štúdiou prikladám obrazový materiál (viz Obr. 3,.4 a 5). Z dôvodu uveriteľnos ti
a kompatibility atribútov notebooku pre expertov som v mojom dotazníku použila technické
parametre existujúcich produktov, ktoré sa momentálne predávajú na českom trhu.
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Obr.3: Opis notebooku z pôvodnej štúdie

Zdroj: Lopes et al., 2014

Obr.4: Opis notebooku z mojej štúdie (4 a 8 atribútov notebooku vysokej kvality)

Zdroj: vlastný výskum
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Obr.5: Opis notebooku z mojej štúdie (8 atribútov notebooku nízkej kvality)

Zdroj: vlastný výskum
Po prečítaní opisu notebooku boli respondenti požiadaní o jeho ohodnotenie na
základe 6 otázok. Znenie otázok bolo totožné s pôvodnou štúdiou a rovnako aj systém ich
hodnotenia. Respondenti hodnotili notebook na 5-stupňovej škále, pričom 1 značilo
odpoveď „nesúhlasím“ s týmto tvrdením a 5 „súhlasím“. Hodnotenie notebooku som u
každého respondenta vyjadrila priemerom všetkých 6 známok. Všetky položky vykazova li
vysokú vnútornú konzistenciu, Cronbachova alfa 0,912. Znenie otázok štúdie sa nachádza v
prílohách mojej práce.
Druhá časť môjho dotazníku pozostávala z vedomostného testu, ktorého súčasťou
bolo 7 odborných otázok z oblasti techniky zameraných na produktovú kategóriu notebooky.
Túto časť pôvodného výskumu som síce nemala k dispozícii, ale aj z dôvodu rýchleho
napredovania

technológií

mi prišlo

vhodné

vypracovať

vlastný

vedomostný

test

odpovedajúci časovému kontextu, ktorý som zostavila s pomocou študentov manažérskej
informatiky na VUT v Brne.
Účelom tejto časti experimentu bolo rozdeliť respondentov na expertov a laikov.
Vedomostný test sme zostavili zo 7 otázok, pri ktorých mali respondenti na výber z 3
možností odpovedí. Odpoveď „neviem“ slúžila ako úniková skratka pre laikov. Touto
formou som im chcela poskytnúť možnosť rýchleho ukončenia časti dotazníku, ktorej
nerozumeli a znížiť tak riziko tipovania správnej odpovede u tejto skupiny respondentov.
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Ďalšie 2 odpovede boli skonštruované tak, aby bola správna odpoveď pre skupinu expertov
jednoznačná. Jedna z možností bola nesprávna, až absurdná a u expertov mala evokovať
jasnú voľbu správnej odpovede. Položky dotazníku vykazovali dostatočnú hodnotu
vnútornej konzistencie, Cronbachova alfa 0,742. Pokiaľ respondent odpovedal na 6 a viac
otázok správne, bol zaradený do kategórie expertov. Ostatní respondenti boli označení ako
laici. Pre vyššiu angažovanosť respondentov som väčšinu otázok koncipovala v štýle
fiktívnych scenárov z reálneho života. Vedomostný test je tiež súčasťou príloh.
V závere dotazníku respondenti vyplnili demografické otázky. Ich cieľom bolo
vyfiltrovať respondentov, ktorí nie sú študentami vysokej školy a to z dôvodu zachovania
vzorky respondentov z pôvodnej štúdie.

4.5 Respondenti
Skúmaná vzorka pozostávala z 336 študentov vysokých škôl. Podiel mužskýc h
a ženských respondentov bol pomerne vyrovnaný. Výskumu sa zúčastnilo 191 žien (56,8 %)
a 145 mužov (43,2 %).
Rovnakú štatistiku som aplikovala zvlášť aj na skupinu expertov a laikov. Na základe
vyhodnotenia vedomostného testu boli respondenti rozdelení na 130 expertov a 206 laikov.
V rámci môjho výskumu je v skupine expertov väčší podiel mužov (73,8 %) a v skupine
laikov sa naopak nachádzalo viac respondentiek (76,2 %). Počet mužov a žien v oboch
skupinách demonštrujem na nasledujúcom grafe.

26

Graf 1: Podiel mužov a žien v skupine expertov a laikov

Zdroj: vlastný výskum
Vzhľadom k podielu mužov a žien študujúcich na technických

univerzitác h

a zamestnaných v IT odbore ma štatistika v skupine expertov neprekvapila. Európska únia
vypracovala v posledných rokoch výskum, ktorý ukazuje, že v roku 2015 navštevova lo
technické univerzity 17,2 % študentiek a v roku 2016 tvorilo zamestnancov IT sektoru iba
16,7 % žien (ČeskéInfografiky.cz, 2018).

4.6 Vyhodnotenie výskumu
Prvá hypotéza môjho výskumu bola potvrdená. Výsledky demonštrujem na Grafe 2.
Podobne ako v pôvodnom výskume sa ukázala štatisticky významná interakcia medzi
expertízou a počtom atribútov, F(1; 239) = 20,111; p < 0,001. Laici hodnotili produkt
v prípade 4 a 8 atribútov podobne (t(148) = -0,256 ; p = 0,798), u expertov bolo ale
hodnotenie v prípade 8 atribútov (M = 3,73) signifikantne vyššie (t(91) = -5,521; p < 0,001)
než u 4 atribútov (M = 2,62). Zaujímavosťou je aj to, že hodnotenie expertov (M = 3,73) pri
8 atribútoch kvalitného notebooku bolo vyššie ako hodnotenie u laikov (M = 3,38) v tej istej
situácii, t(131) = -2,185 ; p = 0,031. To naznačuje konzistentné hodnotenie z hľadiska
úrovne expertízy respondentov. Experti v porovnaní s laikmi ocenili kvalitný notebook pri
popise s viac atribútmi. V tomto aspekte sa výsledky môjho a pôvodného výskumu líšia (viz
Obr. 6). Možnými príčinami sa budem zaoberať v ďalšej kapitole.
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Graf 2: Hodnotenie notebooku na základe 4 a 8 atribútov prémiového produktu

Zdroj: vlastný výskum
Obr.6: Graf zobrazujúci výsledky pôvodného výskumu

Zdroj: Lopes et al., 2014
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V mojom výskume som nad rámec replikácie zaradila aj tretiu kontrolnú skupinu,
v ktorej som predstavovala notebook nízkej kvality opísaný 8 pozitívnymi atribútmi. Túto
skupinu som do výskumu zahrnula za účelom kontroly tendencie hodnotenia expertov
a laikov. Predpokladala som, že experti budú v tejto skupine uvádzať veľmi slabé
hodnotenia, čo sa napokon potvrdilo (viz Graf 5). V skupine laikov som očakávala tiež
pokles trendu hodnotenia, vzhľadom k tomu, že im bol predstavený podpriemerný produkt
prostredníctvom

väčšieho

množstva

informácií.

Laici hodnotili

nekvalitný

produkt

priemernou známkou 2,47, čo predstavuje pokles oproti hodnoteniu prémiového produktu.
Ich hodnotenia boli však výrazne priaznivejšie v porovnaní so skupinou expertov (M = 1,91);
t(131) = -2,185 ; p = 0,031. Interpretáciou výsledkov kontrolnej skupiny sa detailnejš ie
zaoberám v nasledujúcej kapitole.
Graf 3: Hodnotenie notebooku vo všetkých 3 skupinách

Zdroj: vlastný výskum

4.7 Interpretácia výsledkov a diskusia
Mojim výskumom som dokázala pôsobenie ON na rozhodovanie zákazníkov. Zároveň
som potvrdila predpoklad autorov pôvodnej štúdie, ktorí tvrdili, že fenomén ON je nezávis lý
na časovom kontexte a kontexte rozdielnych kultúr. Doposiaľ bola necitlivosť na chýbajúcu
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informáciu dokázaná na americkom a brazílskom trhu, ktoré som na základe výsledkov
môjho výskumu doplnila o český trh.
Čo sa týka vzorky respondentov, v mojom výskume skupinu expertov tvorilo 130 z nich,
čo predstavuje 37,8 %. V pôvodnej štúdií bolo v tejto skupine zaradených iba 28 expertov.
To je v podiele k celkovému počtu respondentov 17 %. Nízky počet expertov môže vyplývať
z limitovanej vzorky predstavujúcej študentov, ktorí sa zúčastňovali na marketingo výc h
kurzoch autorov štúdie. Výsledky pôvodného výskumu by mohli byť spôsobené veľkou
odchýlkou, pretože vzorka 28 expertov je pre interpretáciu rozdielov medzi dvoma
skupinami nízka. Vzorku respondentov v mojej štúdii považujem za robustnejšiu. Počet
respondentov v skupine expertov som výrazne kvantifikovala, keďže sa jej zúčastnili aj
študenti technických univerzít. Hypotéza sa však potvrdila aj na väčšej vzorke expertov.
Respondenti

mojich

dotazníkov

zároveň

pochádzali

z viacerých

miest

a univer zít

v porovnaní s originálnou štúdiou.
V pôvodnom výskume hodnotili laici notebook veľmi pozitívne pri popise s menším
i väčším počtom atribútov priemernou známkou vyššou ako 4 a v oboch prípadoch boli
hodnotenia kladnejšie ako u expertov. To môže byť spôsobené výberom notebooku, ktorý
bol respondentom predstavený. Originálna štúdia pochádza z roku 2014, ale samotný opis
notebooku neodpovedá prémiovému produktu v tom čase. Z toho dôvodu mohli mať experti
tendenciu miernejšieho hodnotenia. Pre moju štúdiu som sa rozhodla zvoliť produkt, ktorý
je momentálne považovaný za kvalitný produkt z vyššej cenovej kategórie. Predpokladala
som, že v prípade vysoko kvalitného notebooku jednoducho overím hodnotenie expertov vo
vzťahu s ich znalosťami z danej kategórie. To sa preukázalo na tom, že v prípade väčšieho
množstva pozitívnych atribútov experti hodnotili produkt kladnejšie ako laici, pre ktorých
bolo určenie kvality náročnejšie a v prípade menšieho počtu atribútov naopak uvádzali
horšie hodnotenia ako laici.
Zavedenie kontrolnej skupiny s produktom nízkej kvality preukázalo, že hodnotenie
produktu nefunguje u laikov rovnako bez ohľadu na povahu samotných atribútov. Keby to
tak bolo, v tretej skupine by takisto uvádzali priemernú známku 3. Laici síce hodnotili
produkt v tejto skupine pozitívnejšie ako experti, ale ich hodnotenia sú v porovnaní
s hodnoteniami prémiového produktu nižšie. Pri hodnotení 8 slabých atribútov mali rovnako
ako experti tendenciu uvádzať negatívnejšie odpovede. Sila pôsobenia ON teda závisí aj od
celkovej kvality produktu. Predpokladám, že pri hodnotení vychádzali z porovnania
s vlastným notebookom a v prípade produktu, ktorý je v rámci trhu starší a neobsahuje

30

najmodernejšie

technológie,

ktoré laici nepoznajú,

sa im hodnotenie

poskytovalo

jednoduchšie a notebook hodnotili menej pozitívne.
Necitlivosť k chýbajúcej informácii v skupine laikov sa prejavila v prípade novšieho
produktu vysokej kvality, ale naopak sa nepotvrdila pri hodnotení podpriemerného produktu.
Kontrolná skupina teda vylúčila opakovanie neutrálneho hodnotenia a naznačila predpoklad,
že citlivosť k chýbajúcim informáciám závisí aj od citlivosti ku kvalite. Manipulácia týchto
dvoch premenných by mohla byť predmetom ďalšej štúdie.

4.8 Priestor pre ďalšie skúmanie
Ako som spomínala v teoretickej časti, fenoménom ON sa odborníci v Českej
republike ani na Slovensku doposiaľ nezaoberali. Ponúka sa preto nielen široké spektrum
možností v oblasti výskumu tejto problematiky, ale aj zvýšenie povedomia o pôsobení
efektu ON ako takom prostredníctvom zahrnutia teoretických poznatkov do českej odbornej
literatúry. Pred ďalším skúmaním je poznanie teoretického rámca problematiky nevyhnutné.
Vzhľadom k neznalosti pojmu omission neglect na českom trhu je možností uchopenia
problematiky a skúmania necitlivosti k chýbajúcej informácii mnoho.
Môj výskum bol vôbec prvým zaoberajúcim sa manipuláciou chýbajúcich informác ií
na českých spotrebiteľov a možnými technikami pre zvýšenie citlivosti k nej. Z toho dôvodu
by bolo zaujímavé replikovať môj výskum na novej vzorke respondentov a potvrdiť alebo
vyvrátiť jeho výsledky. Zároveň by bolo možné skúsiť obmeniť skúmanú produktovú triedu
a replikovať výskum aj na inom produkte ako notebook. Je však nutné dodržať určitú
konzistenciu. Za prvé, v rámci produktovej kategórie by sa malo jednať o prémiový produkt
a za druhé by to mal byť produkt spadajúci do kategórie extenzívneho nákupu, v ktorom sa
predpokladá rozhodovanie na základe porovnávania dostupných kvalitatívnych atribútov.
Pri replikácii výskumu by sa tiež mohla rozšíriť vzorka respondentov aj do iných vekových
kategórii a overiť, či efekt ON pôsobí na všetkých spotrebiteľov rovnako nezávisle na veku.
Taktiež sa otvára priestor pre replikáciu iných štúdií z amerického trhu zaoberajúcic h
sa týmto efektom a overenie, či zníženie pôsobenia efektu ON platí aj v ostatných faktoroch
oslabovania, ktoré som uviedla v teoretickej časti. Pri skúmaní dostupných štúdií som
narazila na zaujímavú štúdiu z roku 2006, ktorá sa zaoberá znižovaním vplyvu ON na
základe predošlého stanovenia kritérií rozhodovania.
uskutočniť v budúcnosti.
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Jej replikáciu by som chcela

Záver
Moja bakalárska práca prináša komplexný prehľad o novodobom pojme omissio n
neglect, ktorý definuje psychologický aspekt týkajúci sa necitlivosti k chýbajúcej alebo
neznámej informácii. Doposiaľ sa problematikou zaoberali iba odborníci v USA a v Brazílii.
Hlavným cieľom teoretickej časti mojej práce bolo zhrnúť doterajšie poznatky o tomto
fenoméne. Odborná literatúra sa efektom ON zaoberá len veľmi málo. Väčšina teoretických
poznatkov je k dispozícii v odborových časopisoch v anglickom jazyku, v ktorých boli
uverejnené desiatky príspevkov od zahraničných odborníkov a tiež niekoľko štúdií
skúmajúcich pôsobenie ON v spotrebiteľskom správaní. Tie sa datujú od 80. rokov 20.
storočia.
V teoretickej časti som ďalej predstavila, aký veľký vplyv má efekt ON v procese
nákupného rozhodovania. Najväčšiu tendenciu má prejavovať sa pri nákupnom rozhodovaní
v extenzívnom nákupe, teda pri nákupe drahších produktov slúžiacich dlhodobejšie. Efekt
ON môže mať za následok sklamanie z nákupu, pokiaľ chýbajúce atribúty pri nákupe
produktu nie je možné ignorovať pri jeho používaní. To vedie k strate dôvery v značku.
Ironicky však pôsobenie ON posilňuje nákupné rozhodovanie v rovnakých alebo podobných
nákupoch do budúcna. Pri zlom výbere produktu v určitej produktovej kategórii sa totižto
kritériá pre nákup automaticky zvyšujú.
Súčasťou teórie sú tiež poznatky o faktoroch, ktoré znižujú vplyv efektu ON.
V štúdiách sa preukázalo, že predošlé zhodnotenie kritérií nákupu vzbudí pozornosť
a opatrnosť pri nákupnom rozhodovaní a citlivosť

k chýbajúcej informácii sa zvýši.

Rozdielna sila vplyvu ON sa dokázala aj v prípade vysokého a nízkeho levelu znalostí
z danej produktovej kategórie, v ktorej sa nákup uskutočňuje. Pokiaľ sa jedná o nákup, ktorý
vyžaduje rozhodovanie na základe porovnávania kvalitatívnych atribútov,

zákazníc i

s väčším počtom znalostí majú tendenciu byť kritickejší a chýbajúcu informáciu odhalia
jednoduchšie ako laici.
Práve rozdielny vplyv ON na expertov a laikov bol predmetom mojej štúdie.
V praktickej časti som replikovala štúdiu z roku 2014, v ktorej sa preukázalo, že v prípade
vysokej úrovne znalostí poskytovali respondenti miernejšie hodnotenia produktu pri
limitovanom množstve poskytnutých atribútov kvality. Naopak, laici hodnotili produkt
rovnako pozitívne nezávisle na počte dostupných informácií o produkte. Tento jav sa mi
podarilo replikovať aj v mojej štúdii a to na kvantifikovanej vzorke respondentov.
Respondenti z pôvodnej štúdie boli z jedného mesta a všetci navštevovali kurzy marketingu,
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čoho následkom bol nízky počet expertov v produktovej kategórii. V mojom výskume bol
pomer expertov a laikov vyrovnanejší. Zároveň som na základe môjho výskumu zistila, že
ON nevplýva na neznalých zákazníkov bezpodmienečne rovnako. V prípade hodnotenia
produktu nízkej kvality uvádzali laici negatívnejšie hodnotenia aj v prípade veľkého
množstva atribútov. ON je teda možné pozorovať najmä v nákupnom rozhodovaní pri
prémiových produktoch.
Moja bakalárska práca je vôbec prvá práca v Českej republike zaoberajúca sa
vplyvom efektu ON. Verím, že priblíženie neznámej problematiky vzbudí záujem
v akademických radoch a podnieti ďalšie skúmanie tohto fenoménu na tunajšom trhu.

Summary
This bachelor thesis offers a complex view on the psychological aspect of omissio n
neglect which is defined as insensitivity to missing, unmentioned, or unknown informatio n.
So far, this phenomenon has been researched only in the USA and Brazil. The main focus
of my thesis was to summarize the theoretical framework of omission neglect from differe nt
foreign academic sources as this term is unknow in the Czech and Slovak academic spheres.
In the theoretical part, I summarize the influence of omission neglect in the process
of consumer decision-making. ON has the highest tendency in extensive purchases of
expensive, long-term usage products. The effects of ON may lead to a disappointment with
the purchase if the missing attributes are not possible to ignore while using the product. That
results in a loss of trust in the brand. Ironically, this act strengthens consumer decisionmaking, as bad decision increases the criteria of purchase in the future.
In the theoretical section, I also mention factors that influence the intensity of ON.
Several researches have proven that reviewing of criteria before the act of decision- mak ing
could lower the effect of ON. The same tendency applies on consumers with high contextua l
cognitive level in specific product category. Consumers tend to be more critical when
evaluating product category they are experts in. Therefore, they reveal missing informa tio n
more easily.
In the practical part of my thesis, I replicate a study on different intensity of ON’s
impact on experts and non-experts depending on the number of provided attributes of the
product. The study carried out in 2014 by Brazilian professionals shows that experts provide
more moderate evaluation in cases of limited number of qualitative attributes while non-
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experts provide equal evaluation independently of provided attributes. I proved this
hypothesis in my study and thanks to a third control group I found out that ON also depends
on the quality of the product. Non-experts provided lower evaluation of a product that was
of low quality but described with higher amount of attributes. This means that ON is more
significant in evaluation of premium products.
My bachelor thesis is the first paper examining the influence of the effect on Czech
consumers. I believe that it would inspire Czech professionals in the marketing field to
initiate further research about the ON phenomenon in the Czech market.
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