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Úvod 

Tento projekt je zaměřen na zkoumání emocí v marketingu destinace cestovního ruchu, a to 

konkrétně v destinaci jižní Čechy. Hlavní náplní tohoto projektu bude zkoumání vlivu emocí 

na sadu předem vybraných fotografií zadavatelem projektu z vybrané destinace pomocí 

elektrodermální aktivity. Cílem našeho projektu jsou následující body: 

• Jaké fotky vyvolávají v lidech větší emoce, zda se jedná o fotografie s lidmi či pouze 

o přírodu. 

• Jestli mají lidé raději upravené fotky potlačující lehce realitu, či mají raději pravdivé 

fotografie. 

• Jak změnit negativní emoce potencionálních návštěvníků spjaté s určitou destinací 

pomocí cíleného marketingu, případně jak předejít vytvoření negativních emocí. 

• Jak rozvíjet pozitivní emoce spjaté s destinací? 

První část projektu bude věnována teorii řešené problematiky. Nejprve si definujeme pojem 

destinace cestovního ruchu jako takový a marketingovou komunikaci destinace. Dále 

si představíme naši zvolenou destinaci jižní Čechy, která je zastoupena Jihočeskou centrálou 

cestovního ruchu. Jako poslední se zaměříme na definici emocí a metody jejich měření, které 

můžeme využít. 

Praktická část našeho projektu je zaměřena na měření emocí pomocí elektrodermální aktivity 

těla (metoda EDA). Tato metoda je zaměřená na měření vodivosti kůže neboli sekrece potu. 

K našemu výzkumu budeme využívat přístroj, který nám umožní sledovat emoční reakce 

námi zkoumaných lidí na předem vybrané fotografie. Tyto fotografie budou lidem poskytnuty 

ve formě prezentace. Součástí našeho výzkumu bude i dotazníkové šetření k upřesnění 

vyvolaných emocí, zda byli pozitivní či negativní. 

Cílovou skupinou zadavatele projektu bylo věkové rozhraní 18-25 let. Vzhledem 

k nepříznivým podmínkám způsobenými státními opatřeními jsme tuto hranici nesplnili 

a bylo nám umožněno limity překročit. Skupina respondentů se nachází v rozhraní 18-50 let. 

Respondenti jsou z Plzně a okolí.  

Závěrem našeho projektu bude vypracovaná studie pro zadavatele projektu. Budou 

zpracovány výsledky našeho měření a dotazníkového šetření. Dále budou zhodnoceny 

výsledky emočních reakcí na vybrané fotografie a bude zhodnocena atraktivita dané 

destinace. 
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Náš výzkumný tým má celkem 4 členy, kterými jsou: 

• Barbora Srbová jako manažer týmu, který dohlíží na průběh celého projektu, a zároveň 

komunikuje se supervizorem a zadavatelem projektu.  

• Dále Lucie Ferdová jako realizátor, který sbírá data pomocí přístroje EDA a zároveň 

zpracovává analýzu získaných dat. 

• Posledními členy jsou Veronika Jílková a Jan Malárik, kteří pracují jako týmoví 

pracovníci. Ti mají na starosti zpracování teoretického popisu a kontrolu formálních 

požadavků v projektu dle kvalifikačních prací. 
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Přehled řešené problematiky 

Destinace cestovního ruchu 

Definicí destinace existuje celá řada. Destinace je geografickou oblastí s nabídkou různých 

atraktivit, specifickou infrastrukturou a potenciálem pro cestovní ruch. Můžeme říci, že je to 

místo navštívené účastníkem cestovního ruchu. 

Podle Palatkové (2007) je destinace představována svazkem různých služeb koncentrovaných 

v určitém místě nebo oblasti, které jsou poskytovány v návaznosti na potenciál cestovního 

ruchu místa nebo oblasti. Atraktivity destinace tak představují podstatu destinace a hlavní 

motivační stimul návštěvnosti destinace. Určení velikosti a charakteru destinace závisí v první 

řadě na základní a odvozené nabídce destinace jako dvou faktorech strany nabídky. 

Významnou roli při vymezení destinace sehrává však i strana poptávky, zejména pak 

motivace k cestě do destinace a vzdálenost mezi výchozím místem a destinací. 

V užším slova smyslu se destinací cestovního ruchu rozumí cílová oblast v regionu, který se 

účastník cestovního ruchu chystá navštívit. V širším slova smyslu se jedná o země, regiony 

či lidská sídla, která jsou obohacena o služby cestovního ruchu a infrastrukturou, kdy 

výsledkem je dlouhodobá koncentrace návštěvníků. 

Destinace Jižní Čechy 

Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR) je příspěvkovou organizací zřízenou Jihočeským 

krajem k výkonu funkce destinačního managementu pro region jižní Čechy. Hraje významnou 

úlohu v koordinaci a řízení cestovního ruchu v celém kraji. Má za úkol vytvářet, řídit, 

koordinovat a rozvíjet atraktivní turistickou nabídku regionu a následně ji prezentovat 

na domácím i zahraničním trhu, a především vytváří podporu domácího a příjezdového 

cestovního ruchu a vykonává funkci krajského destinačního managementu pro destinaci jižní 

Čechy. Hlavním cílem je realizace projektů zaměřených na rozvoj turistické nabídky 

a prezentace regionu jako turisticky atraktivní destinace v tuzemsku i zahraničí. Mezi aktivity 

této organizace můžeme zařadit: 

• Provoz Informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje 

(www.jiznicechy.cz) 

• Tvorba produktů cestovního ruchu a ediční činnost (přehledy akcí, katalog turistických 

produktů a informační materiály k nim) 

• Prezentace jižních Čech na vybraných výstavách a veletrzích cestovního ruchu 

• Spolupráce s podnikateli v oblasti cestovního ruchu 

• Spolupráce s agenturou CzechTourism 

• Spolupráce s příhraničními regiony Horní a Dolní Rakousko, Východní Bavorsko 
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• Realizace projektů zaměřených na rozvoj cestovního ruchu v regionu a prezentaci 

regionu jako turisticky atraktivní destinace 

Turistické oblasti, které můžeme zařadit do této destinace jsou: Budějovicko, Česká Kanada, 

Českokrumlovsko, Lipensko, Novohradsko-Doudlebsko, Písecko-Blatensko, PodKletí, 

Prácheňsko, Šumavsko, Toulava a Třeboňsko. 

Obrázek 1 – Turistické oblasti jižních Čech 

 

Zdroj: Jihočeská centrála cestovního ruchu, 2016 
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Obrázek 2 – Oblast Českokurmlovsko 

 

Zdroj: JižníČechy.cz, 2020 

 

Obrázek 3 – oblast Lipensko 

 

Zdroj: JižníČechy.cz, 2020 

Jihočeská centrála cestovního ruchu využívá dotace, příspěvky a granty z nejrůznějších zdrojů 

na podporu cestovního ruchu, pomocí nichž např. vytváří produkty cestovního ruchu, rozvíjí 

infrastrukturu CR, kulturu v regionu a spolupráci s příhraničními regiony Horního a Dolního 

Rakouska a Bavorska. JCCR prezentuje region na domácích výstavách a veletrzích 

cestovního ruchu, provozuje oficiální Informační systém cestovního ruchu Jihočeského kraje 

a neustále ho rozšiřuje o aktuální data. 
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Emoce a jejich měření 

Pojem emoce se v odborné literatuře ale i v běžné mluvě vyskytuje velice často. Samotná 

definice pojmu je však často problematická. Pojem emoce pochází z latinského slova "motio", 

které znamená pohnutí. Emoce také můžeme definovat jako schopnost reagovat na různé 

podněty prožitkem libosti a nelibosti, spojeným s určitými fyziologickými reakcemi (srdeční 

tep, dýchání) a dalšími vnějšími projevy. Mezi hlavní projevy jednotlivých kategorií emocí 

můžeme jednoznačně zařadit radost, lásku, hněv, smutek, strach, hanbu a překvapení. 

Současné pojetí emocí v literatuře vychází ze čtyř základních komponent emočního procesu: 

• Podnětová situace – vyvolává emoční reakci. 

• Prožitek – na vědomé úrovni zpracovává pozitivní či negativní valenci (ladění). 

• Fyziologická aktivace – stav těla navozený autonomním nervovým systémem 

a žlázami s vnitřní sekrecí. 

• Chování – je vyvoláno emočním prožitkem. 

Máme mnoho možností, jak můžeme emoce měřit. Jako první můžeme využít 

elektrokardiogram neboli EKG, což je zařízení, které nám zaznamenává činnost srdce 

a výsledkem je typická křivka srdeční činnosti. Dále můžeme využít elektroencefalografii 

neboli EEG. Při vyšetření pomocí EEG je sledovaným orgánem mozek. Pomocí EEG měříme 

proměnlivé elektrické signály, jejichž zdrojem jsou synchronizované výboje nervových buněk 

šířící se neuronovými okruhy. 

Obrázek 4 – Měření elektrokardiogramem (EKG) 

 

Zdroj: Automatizace.hw.cz, 2020 
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Obrázek 5 – Měření pomocí elektroencefalografie (EEG) 

 

Zdroj: Medium.com, 2020 

Níže se zaměříme na metodu elektrodermální aktivity, která je zaměřena na vodivosti kůže. 

Metoda EDA 

Metoda EDA neboli metoda elektrodermální aktivity je založena na měření elektrokožního 

odporu. Měření elektrodermální aktivity má v historii psychofyziologie velmi dlouhou 

a zajímavou historii. Využívala se například ve výzkumu pozitivních a negativních emocí, 

ve výzkumu zpracování informací nebo také představovala významný nástroj coby detektor 

lži. První pozorování změn kožní vodivosti v závislosti na emočních stimulech je připisováno 

Charlesu Fere v roce 1888. Ten pomocí dvou elektrod připojených na kůži člověka 

a prezentování variabilních stimulů sledoval změny v kožní vodivosti.  

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
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V rámci měření pomocí EDA rozlišujeme dva přístupy, kterými jsou exosomatický přístup – 

sledující změny v kožním odporu užitím externích zdrojů proudu (složen ze SRR, SRL, SCR, 

SCL) a také endosomatický přístup měřící kožní potenciály na povrchu těla bez využití 

externího zdroje proudu (složen ze SPL, SPR). 

• SRR (skin resistence response) – odezva kožního odporu – určitá momentální 

fluktuace kožního odporu 

• SRL (skin resistence level) – hladina kožního odporu – základní úroveň kožní 

vodivosti napříč časem 

• SCR (skin conduction response) – odezva kožní vodivosti – změny v kožní vodivosti 

• SCL (skin conduction level) – hladina kožní vodivosti – základní úroveň kožní 

vodivosti napříč časem 

• SPR (skin potential response) – odezva kožního potenciálu – určité změny potenciálu 

kůže 

• SPL (skin potential level) – hladina kožního potenciálu – základní úroveň kožního 

potenciálu napříč časem 

Ke druhům snímání elektrické aktivity můžeme zahrnout proud, různé aparatury a hlavně 

elektrody. Při snímání elektrodermální aktivity s použitím jednosměrného proudu je velmi 

důležité správné zapojení a umístění elektrod. Nejčastěji se elektrody přikládají na prsty 

rukou, dlaně, předloktí nebo prsty na nohou. Pot je z různého počtu potních žláz vylučován 

v různém množství, tento proces řídí sympatický nervový systém. Při zaplavení potních 

kanálků potem vzniká na pokožce vodivé prostředí. Čím více se tedy potíme, tím menší 

vzniká odpor. Díky tomuto faktu, a právě změnám odporu na povrchu kůže dochází 

ke změnám elektrodermální aktivity. 
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Metodika 

Účelem semestrální práce je zhodnotit emoční reakce člověka na 48 fotografií z Jihočeského 

kraje, které nám koncem října zaslala zástupkyně zadavatele projektu slečna Kaštylová. 

Jednotlivé fotografie manažerka našeho projektu vložila do prezentace. Snímky jsou 

prostoupeny černými snímky. Časový interval jednotlivých fotografií a černých snímků je 

10 vteřin.  

Po snímku s fotografií, přichází na řadu prázdný snímek, při kterém má respondent prostor 

vyjádřit zalíbení dílčích fotografií. Dotazovaný zaznamenává líbivost fotek do dotazníku, 

který naleznete v přílohách. V dotazníku je ke každému obrázku přiřazena škála od jedné do 

deseti, kde 1 bod je velmi pozitivní pocit a 10 bodů pro velmi negativní pocit. Dotazník je 

důležitý hlavně z toho důvodu, že metoda EDA zaznamenává psychofyziologickou aktivitu, 

určitou změnu našich emocí, ale nelze z výsledků vyčíst, zda nás fotografie ovlivňuje 

pozitivně, či negativně.  

Aby se respondent mohl dobře soustředit a nerozptylovaly jej ruchy okolí, zkoumání probíhá 

v klidných místnostech obvykle s přítomností pouze zkoumané osoby a výzkumníka. Před 

každým měřením je respondentovi vysvětlen princip zkoumání, celý proces, a především účel 

měření. Dále každá zkoumaná osoba podepsala Informovaný souhlas s tím, že budou měřeny 

její emoce a že porozuměla účelu zkoumání. 

Jako cíl jsme si stanovili změřit 20 lidí.  

Výsledky šetření slouží pro účely organizace Jihočeská centrála cestovního ruchu, p. o., která 

má možnost na základě našeho výzkumu zefektivnit marketing této destinace a docílit tak 

vyšších emocionálních vazeb s potenciálními návštěvníky.  

Realizace 

K 30. 11. 2020 jsme vytvořili prezentaci fotografií a změřili zatím 10 lidí. Informace 

z přístroje EDA jsou postupně zaznamenávány a střádány v programu Microsoft Excel se 

základními úpravami, které spočívají v rozdělení na sloupce. Dotazníky jsou respondentům 

poskytovány v tištěné formě.  

V polovině prosince jsme dosáhli cíle změření 20 respondentů. Nicméně u jednoho 

dotazovaného, při vložení záznamu z přístroje do programu, jeho emoce od poloviny měření 

vykazovaly nulové hodnoty. Tedy jsme jej do šetření nezahrnuli. 

Data z dotazníků byla přepsána a vyhodnocena v programu Microsoft Excel, kde byly 

následně zhodnocovány i hodnoty z přístroje na měření emocí. Zpracování dat a jejich 

výsledky jsou popsány níže. 
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Zpracování hodnot 

Hodnoty dotazníkového šetření 

Tabulka 1: Hodnoty – dotazníkové šetření 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2020
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V této tabulce můžeme vidět hodnoty dotazníkového šetření. Fotografie jsou seřazeny 

dle líbivosti, tzv. polarity, od nejpozitivnějších fotografií po nejvíce negativní fotografie 

na základě průměru hodnocení. Kladně hodnocené fotografie, tedy od 1 bodu ke 4 bodům 

jsou zvýrazněny zeleně. pro neutrální hodnocení jsme zvolili čísla 5 a 6, která jsou uprostřed 

hodnotící škály od 1 do 10, mají šedou barvu. A v červené barvě můžeme vidět negativní 

hodnocení od 7 do 10. 

Mezi nejpozitivněji hodnocené fotografie patří snímky s číslem 14, 29, 41, 28, 13, 5, 22, 37, 

46 a 8. Všimneme si, že snímek č. 28 je jedním respondentem hodnocen velice záporně. 

Pokud by tak nebylo, tento snímek by pravděpodobně vyhrál 1. místo v naší tabulce. Jelikož 

průměrné hodnocení snímku od ostatních odpovídajících vychází 1,78 zaokrouhlíme 

na hodnotu škály 2. Tímto číslem nahradíme hodnotu 10 a zákonitě nám průměrné hodnocení 

této fotky vyjde 1, 79. A snímek by byl jasným vítězem. Sice jsme vybrali 10 nejlepších, 

ale neznamená to, že fotografie na dalších pozicích jsou nepoužitelné. Na základě našeho 

výzkumu by se Jihočeská centrála měla vyhnout fotografiím na posledních příčkách. 

Mezi negativně hodnocené fotografie řadíme snímky s číslem 11, 10, 32, 31, 4, 48, 23, 6, 21, 

40. Vypsáno od konce tabulky, od nejvíce negativně působící fotografie, kterou je fotografie 

číslo 11. 

Shrnutí výsledků snímků najdeme v podkapitole Výsledky dotazníkového šetření. A ukázku 

snímků uvidíme v podkapitole Řešení obou metod měření.
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Zpracování metoda EDA 

Abychom mohli vytvořit celkový graf všech naměřených respondentů, museli jsme si vytvořit 

přehlednou tabulku v Microsoft Excel. Všechny jednotlivé výstupy GSR jsme seřadili vedle 

sebe. Tyto výstupy jsme rozdělili časově po 20 vteřinách vzhledem k tomu, že jednotlivé 

snímky byly prezentovány 10 vteřin a jednotlivé fotky byly prokládány černými snímky, tudíž 

pro správnost grafu byla každá fotografie časově spojena s černým snímkem. Z této tabulky 

jsme vytvořili graf celkových hodnot GSR, který nám ukazuje průběhy emočních intenzit 

jednotlivých zkoumaných respondentů v čase. Tento graf můžete vidět na následující stránce. 

Protože na jednu fotku připadalo několik výstupů z EDA (přibližně 250), dále jsme 

v programu Microsoft Excel vytvořili průměrné hodnoty fotek ke každé osobě, z čehož jsme 

si nadále udělali celkový průměr emoční intenzity ke každé osobě. Z těchto průměrů 

dokážeme zjistit, jak moc byla emoční intenzita daného člověka jiná u dané fotky, oproti jeho 

průměru. Jako další krok jsme také udělali průměrnou hodnotu každé fotografie všech osob. 

Pro naše potřeby, abychom dokázali vytvořit užitečné závěry, jsme si udělali poslední tabulku 

z těchto dat. Tato tabulka nám vyjadřuje procentuální rozdíl, jak moc se relativně emoční 

intenzita člověka lišila u každé fotky oproti jeho průměru. Pomocí těchto relativních údajů, 

jsme zjistili, které fotky působili na naše účastníky nejvíce neboli jaké fotografie způsobovali 

vysokou emoční reakci.  
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Grafické znázornění hodnot metoda EDA  

Graf 1: Celkové hodnoty GSR (metoda EDA) 

 
Zdroj: vlastní zpracování,2020
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Pro ukázku jsme vytvořili také dvě podrobné EDA, kde jsme vzali jen 2 osoby a 1 fotku, 

ze které jsme udělali graf, který byl podrobný a ukázal nám, jak se EDA mění v krátkém 

časovém měřítku. Pro naše potřeby jsme si vybrali fotku č.4 a fotku č.24, kde na fotce č.4 

je vidět, jak jedné osobě klesá EDA po přibližně 12 sec hledění na danou fotku. Na fotce č. 

24 je vidět opak, kde po malé chvíli je vidět, jak se u jedné osoby EDA zvyšuje. 

Graf 2: Hodnoty GSR u fotografie č. 4 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
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Graf 3: Hodnoty GSR u fotografie č. 24 

 

Zdroj: vlastní zpracování, 2020 
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Také jsme změřili korelaci dat mezi zúčastněnými. Dle korelace jsme dokázali poznat, jak moc podobně lidé vnímají ty samé fotky. Osoby, 

které měli korelaci blízko 1, zažívali relativně obdobnou emoční intenzitu u stejných fotek. U osob s korelací 0, můžeme říct, že jejich 

preference k fotkám nemá žádný vzájemný vztah či souvislost. Osoby, které by se blížili -1 by znamenalo, že emoční vztah k fotce je opačný 

neboli kde u jednoho byla emoční intenzita silná, u druhého slabá. 

Tabulka 2: Korelace hodnot metody EDA 

 
Zdroj: vlastní zpracování, 2020
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Výsledky šetření 

Výsledky dotazníkového šetření 

Tabulka 3: 10 nejvíce pozitivně působících fotografií dle dotazníkového šetření 

Pořadí Snímek Polarita (průměr) 

1. 14 2,05 

2. 29 2,05 

3. 41 2,16 

4. 28 2,21 

5. 13 2,32 

6. 5 2,32 

7. 22 2,37 

8. 37 2,37 

9. 46 2,47 

10. 8 2,47 

Zdroj: vlastní zpracování, Plzeň, 2020 

V tabulce č. 2 je uvedeno shrnutí hodnot dotazníkového šetření pozitivně působících 

fotografií. Tyto fotografie jsou vyobrazeny dále. 

Můžeme říct, že respondentům se líbí převážně fotografie, kde jsou vyobrazeny krajiny 

a památky. Příjemně na dotazované působí hlavně fotografie, které jsou světlé je na nich 

viditelně hezké počasí, mají vysoký kontrast a jsou prostoupeny mnoho barvami. Takto 

dokonalé fotografie je podstatně složité zachytit, jsou tedy většinou upravované photoshopem. 

Z toho vyplývá, že lidé preferují upravené fotografie, na kterých je mírně potlačená realita.  
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Obrázek 6 - Pozitivně hodnocené fotografie 

 

Zdroj: Jihočeská centrála cestovního ruchu, 2020 
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Tabulka 4: 10 nejvíce negativně působících fotografií dle dotazníkového šetření 

Pořadí Snímek Polarita (průměr) 

1. 11 7,16 

2. 10 6,47 

3. 32 6,42 

4. 31 6,42 

5. 4 5,53 

6. 48 5,32 

7. 23 5,26 

8. 6 5,21 

9. 21 5,16 

10. 40 5 

Zdroj: vlastní zpracování, Plzeň, 2020 

Fotografie jsou seřazeny od nejhoršího známkového průměru. Fotografie znázorněné na druhé 

straně. 

Můžeme říci, že neatraktivní pro dotazované byly fotografie s vojenskou tematikou a 

rybařením. Taky si můžeme všimnout, že na všech fotografiích jsou středem pozornosti lidé. 

Kromě desátého obrázku, který je zase dost pochmurný. Tyto fotografie ukazují více reality 

než pozitivně hodnocené fotografie, což znovu potvrzuje fakt, že lidé mají radši potlačovanou 

realitu.  

Mezi negativními fotkami najdeme všechny fotografie s rybářskou tématikou, ač rybolov je 

dost významný pro jižní Čechy. Nemyslíme si, že zrovna rybolov na lidi nepůsobí atraktivně, 

spíše jde o vzhled fotografie. Například fotografie číslo 32, která se umístila na bronzovém 

místě, by získala lepší hodnocení, pokud by na fotografii byla vidět větší část rybníka včetně 

podzimních stromů a třeba i nějakého rákosí či trávy u rybníka, a především by potencionální 

návštěvníky jižních Čech zaujala více, kdyby byla focena za slunečného počasí.  

Fotky s vojenskou tématikou působí nejvíce negativně, ačkoli jeden z respondentů tyto 

fotografie hodnotil bodem 1, nejkladnějším hodnocením. Tento respondent dělá bojové sporty 

a pracoval u ochranky, to pravděpodobně ovlivnilo jeho odpověď. 
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Obrázek 7 - Negativně hodnocené fotografie 

 

Zdroj: Jihočeská centrála cestovního ruchu, 2020
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Výsledky měření metodou EDA 

Tabulka 5: 10 nejvíce pozitivně působících fotografií dle intenzity emoce 

Pořadí Snímek 
Intenzita emoce 

(počet respondentů s 

vysokou emoční reakcí) 

1. 5 14 

2. 8 14 

3. 14 13 

4. 13 13 

5. 29 9 

6. 41 7 

7. 28 7 

8. 22 6 

9. 37 6 

10. 46 4 

Zdroj: vlastní zpracování, Plzeň, 2020 

Tabulka 6: 10 nejvíce negativně působících fotografií dle intenzity emoce 

Pořadí Snímek 
Intenzita emoce 

(počet respondentů s 

vysokou emoční reakcí) 

1. 10 15 

2. 4 15 

3. 11 14 

4. 6 14 

5. 21 11 

6. 23 7 

7. 40 6 

8. 31 5 

9. 32 4 

10. 48 3 

Zdroj: vlastní zpracování, Plzeň, 2020 

Čísla intenzity znázorňují počet respondentů s vysokou emoční reakcí od jejich emočních 

průměrů. Přeřazení fotografií na základě intenzity emocí jsou v další kapitole.  

Myslíme si, že 48 fotografií na jednu prezentaci pro jednoho člověka bylo až příliš, jelikož 

emoční reakce se lehce utlumily od 22. fotografie, pokud mluvíme o všech fotografiích. 

Útlum od přibližné poloviny můžeme vidět i v našich tabulkách o deseti fotografiích. Ideální 

by byla prezentace do deseti minut čili vložit méně fotek nebo zkrátit interval jednotlivých 

fotek z 10 sekund na 5 sekund. Optimální řešení by bylo využít obou změn.  

Dále je nutné podotknout, že emoce je nejindividuálnější výstup osoby. Na každého působí 

každá fotografie jinak, každý si s nimi spojí jiné zážitky či vzpomínky nebo má pouze někdo 

rád čokoládu a někdo ne (čokoládová lázeň vyobrazená na snímku číslo 19, který se neumístil 

v žádném žebříčku.) Od některých respondentů jsme slýchávali „Mňam čokoláda.“.
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Řešení obou metod měření 

K srovnání metod jsme se dostali tak, že jsme nejdříve sestavili žebříčky 10 nej fotografií na 

základě dotazníkového šetření (Tabulka 3: 10 nejvíce pozitivně působících fotografií dle 

dotazníkového šetření a Tabulka 4: 10 nejvíce negativně působících fotografií dle 

dotazníkového šetření). Vystupovali jsem z těchto dat, protože můžeme jasně říct, které 

fotografie jsou pozitivně a které negativně působící. Následně jsme pro snímky, které nám 

vyšli v dotazníkovém šetření, našli ve zpracovaných hodnotách metody EDA jejich 

odpovídající hodnotu pro intenzitu emoce a dali jsme vzniknout tabulkám v kapitole 

Výsledky měření metodou EDA. 

Pozitivní fotografie 

Pořadí fotografií se mírně změnilo. Největší změna nastala u snímku, který se na základě 

dotazníků umístil na 10. místě. Na základě intenzity emoce se umístil na 2. pozici A obrázky 

na pozici 8, 9 a 10 poskočily o jednu příčku níže, než jak se umístili v dotazníku.  

Negativní fotografie 

Mezi nejvíce negativní fotografie jak v dotazníkovém šetření, tak při metodě EDA se umístily 

snímky s vojenskou tematikou. Fotky s rybářskou tematikou se na základě intenzity emocí 

umístili na předposledních příčkách. Pravděpodobně nejsou příliš zajímavé pro respondenty 

ani na základě emocí.  
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10 NEJVÍCE POZITIVNĚ PŮSOBÍCÍCH FOTOGRAFIÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

1. místo (snímek č. 14) 

 

2. místo (snímek č.29) 

 

3. místo (snímek č. 41) 

 

4. místo (snímek č. 28) 

 

5. místo (snímek č. 13) 

 

METODA EDA 

1. místo (snímek č. 5) 

 

2.místo (snímek č. 8) 

 

3. místo (snímek č. 14) 

 

4. místo (snímek č. 13) 

 

5. místo (snímek č.29) 
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6. místo (snímek č. 5) 

 

7.místo (snímek č. 22) 

 

8. místo (snímek č. 37) 

 

9. místo (snímek č. 46) 

 

10. místo (snímek č. 8) 

 

6. místo (snímek č. 41) 

 

7.místo (snímek č. 28) 

 

8. místo (snímek č. 22) 

 

9. místo (snímek č. 37) 

 

10. místo (snímek č. 46) 
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10 NEJVÍCE NEGATIVNĚ PŮSOBÍCÍCH FOTOGRAFIÍ

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

1- místo (snímek č. 11) 

 

2. místo (snímek č. 10) 

 

3. místo (snímek č. 32) 

 

4. místo (snímek č. 31) 

 

5. místo (snímek č. 4) 

METODA EDA 

1- místo (snímek č. 10) 

 

2. místo (snímek č. 4) 

 

3. místo (snímek č. 11) 

 

4. místo (snímek č. 6) 

 

5. místo (snímek č. 21) 
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6. místo (snímek č. 48) 

 

7. místo (snímek č. 23) 

 

8. místo (snímek č. 6) 

 

9. místo (snímek č. 21) 

 

10. místo (snímek č.40) 

 

6. místo (snímek č. 23) 

 

7. místo (snímek č. 40) 

 

8. místo (snímek č. 31) 

 

9. místo (snímek č. 32) 

 

10. místo (snímek č. 48) 

 



29 

Dotazníkové šetření v porovnání pohlaví 

Zde porovnáváme hodnocení na základě dotazníkového šetření v rámci pohlaví. Odpovídalo 

12 žen a 7 mužů. 

Tabulka 7: 10 nejpozitivnějších snímků u žen 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021 

Tabulka 8: 10 nejpozitivnějších snímků u mužů 

Zdroj: vlastní zpracování, 2021

Na základě tabulek číslo 7 a 8 můžeme říct, že reakční polarita žen je rozmanitější 

než mužská. Na další straně jsou vyobrazené fotografie, které zvítězily. Je zajímavé, že muži 

hodnotili pozitivně fotografie s romantickou tématikou a u žen najdeme pouze snímek č. 10 

a to až na desátém místě. Podle slov doc. Ing. Petra Cimlera, CSc. by se mohlo jednat 

o „deficit romantiky“. Ze všech odpovídajících mužů byli 3 ve věku kolem padesáti let 

a 4 respondenti průměrného věku   22 let. 

Pořadí Snímek 
Polarita 

(průměr) 

1. 28 1,86 

2. 25 1,86 

3. 14 2 

4. 29 2,29 

5. 41 2,29 

6. 37 2,29 

7. 46 2,43 

8. 47 2,43 

9. 30 2,43 

10. 1 2,43 

Pořadí Snímek 
Polarita 

(průměr) 

1. 22 1,83 

2. 29 1,92 

3. 13 1,92 

4. 14 2,08 

5. 41 2,08 

6. 5 2,17 

7. 8 2,17 

8. 18 2,25 

9. 46 2,33 

10. 28 2,42 
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10 NEJLEPŠÍCH FOTOGRAFIÍ ŽENY 

1.místo (snímek č. 22) 

 

2. místo (snímek č.29) 

 

3. místo (snímek č. 13) 

 

4. místo (snímek č. 14) 

 

5. místo (snímek č. 41) 

 

 

6. místo (snímek č. 5) 

 

 

 

 

 

 

7.místo (snímek č. 8) 

 

 

 

 

 

8. místo (snímek č. 18) 

 

 

 

 

  

9. místo (snímek č. 46) 

 

10.místo (snímek č. 28) 
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10 NEJLEPŠÍCH FOTOGRAFIÍ MUŽI 

1. místo (snímek č. 28) 

 

2. místo (snímek č. 25) 

 

 

 

 

 

3. místo (snímek č. 14) 

 

 

 

 

 

4. místo (snímek č. 29) 

 

 

 

 

 

5. místo (snímek č. 41) 

 

 

 

 

  

6. místo (snímek č. 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. místo (snímek č. 46) 

 

 

 

 

  

8. místo (snímek č. 47) 

 

 

 

 

 

  

9. místo (snímek č. 30) 

 

 

 

 

 

10. místo (snímek č. 1) 
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Závěr 

Můžeme říct, že výsledky získané pomocí přístroje EDA a výsledky z dotazníkového šetření 

jsou překvapivě poměrně shodné. Naším cílem bylo zodpovězení celkem čtyř otázek, které 

jsme dali dohromady se zástupkyní zadavatele paní Ing. Kaštylovou.  

1) Jaké fotky vyvolávají v lidech větší emoce, zda se jedná o fotografie s lidmi  

či pouze o přírodu? 

• Dle našeho výzkumu jsme zjistili, že mnohem větší pozitivní emoce v lidech 

vyvolávají fotografie s přírodou. I Když pokud se podíváme k TOP 10 

fotografiím u mužů, první příčky obsazují právě fotografie, na kterých se 

vyskytují páry. 

2) Mají lidé raději upravené fotografie potlačující lehce realitu, či mají raději 

pravdivé fotografie? 

• Tato otázka pro nás není příliš jednoduchá, je těžké rozdělit fotografie na 

pravdivé a na lehce potlačující realitu. Nicméně když se podíváme na TOP 10 

fotografií lze vidět, že jde o fotografie, které lehce realitu potlačují, mnohdy 

jsou zesvětlované či mají upravované barvy. 

3) Jak změnit negativní emoce potencionálních návštěvníků spjaté s určitou 

destinací pomocí cíleného marketingu, případně jak předejít vytvoření 

negativních emocí? 

• Negativním emocím pomocí cíleného marketingu lze předejít především 

správným výběrem propagovaných fotografií pro dílčí skupiny návštěvníků, 

například rozdělení podle pohlaví, věkových kategorií či zájmů. 

4) Jak rozvíjet pozitivní emoce spjaté s destinací? 

• Pozitivní emoce spjaté s destinací je možné rozvíjet poskytnutím například 

jedinečných zážitků, které by mohli návštěvníci zažít pouze v této destinaci. 
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Příloha 2: Informovaný souhlas 

Informovaný souhlas 

Název projektu: Efektivnější marketing vlivem emocí v destinaci cestovního ruchu 

jižní Čechy 

Jméno dotazovaného: 

Datum narození: 

Číslo dotazovaného, pod kterým byl zařazen do projektu: 

Já níže podepsaný/á souhlasím s mou účastí v projektu a je mi více než 18 let. 

Byl/a jsem podrobně informován/a o cíli projektu, o jeho postupech, a o tom, co se ode mě 

očekává. Beru na vědomí, že prováděný projekt je výzkumnou činností. 

Porozuměl/a jsem tomu, že svou účast v projektu mohu kdykoliv přerušit či odstoupit. 

Moje účast v projektu je dobrovolná. 

Při zařazení do projektu budou moje osobní data uchována s plnou ochranou důvěrnosti 

dle platných zákonů ČR a anonymizována. Je zaručena ochrana důvěrnosti mých osobních 

dat. Při vlastním provádění projektu mohou být osobní údaje poskytnuty jiným než níže 

uvedeným subjektům pouze bez identifikačních údajů, tzn. anonymní data pod číselným 

kódem. Rovněž pro významné a vědecké účely mohou být moje osobní údaje poskytnuty 

pouze bez identifikačních údajů (anonymní data) nebo s mým výslovným souhlasem. 

Porozuměl/a jsem tomu, že mé jméno se nebude nikdy vyskytovat v referátech o této studii. 

Já naopak nebudu proti použití výsledků z tohoto projektu. 

Podpis dotazovaného: Podpis výzkumníka: 

Datum: Datum: 


