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1. UVOD 
 
Diplomsko delo bo preučevalo kakovost interakcije medija VITA media, ki ima oglasna mesta 
postavljena v čakalnicah zdravstvenih domov. Analiziranje učinkov medija zahteva premislek o 
tem, kako mre�ni vpliv vseh njegovih dimenzij, kot npr. način za dotikanje čutil, �tevilo sočasno 
delujočih omenjenih načinov in časovna frekvenca toka informacij, vpliva na prejemnikovo 
do�ivljanje oz. zaznavanje in odzivanje na sporočilo. Krugman (v Wright, 1974, str. 193-194) 
razlikuje medije glede na vzbujanje različnih ravni vpletenosti ciljne publike. Oglas, sporočan po 
mediju z naravo visoke vpletenosti, naj bi tako pri prejemniku spro�il večjo aktivnost 
kognitivnega odzivanja kot enak oglas pri mediju z nizko vpletenostjo. Oglas ima lahko pri tem 
�e tako izzivajočo naravo ali pa je prejemnik za ogla�evano vsebino �e tako visoko vpleten, 
vendar lahko medij proces odzivanja ote�i in s tem ovira prepričevalni učinek sporočila. 
 
Ob tem se zastavlja vpra�anje, kak�no zvezo ima prepričevalni učinek ogla�evalskega sporočila s 
procesom odzivanja. Učinki komunikacije niso omejeni le na situacijo v pogojih visoke 
vpletenosti, temveč jih je pričakovati v situaciji tako visoke kot tudi nizke vpletenosti z razliko v 
naravi učinkov (Greenwald, Leavitt, 1984, str. 582). Z večanjem vpletenosti za oglas se 
poglobijo tudi spremljajoči miselni odzivi; pri nizki stopnji vpletenosti prejemnik usmerja večji 
del pozornosti na bolj obstranske elemente sporočila, to je komunikatorja in izgled oglasa, pri 
vedno vi�ji stopnji vpletenosti pa postaja vse bolj pozoren na njegovo vsebino. Na najvi�ji ravni 
vpletenosti prejemnik �e aktivno razmi�lja o vsebini oglasa, tako da se v mislih z njo ali strinja 
ali ji oporeka ter povezuje sporočano vsebino z lastnimi pogledi. Vsebino oglasa tako �e integrira 
z obstoječim znanjem in si lahko zato �e po eni izpostavitvi svobodno prikliče v spomin tudi 
specifične podrobnosti sporočila.  
 
Tr�noraziskovalna hi�a Gral Iteo je z raziskavo učinkovitosti VITA medie (2000, str. 13) 
ugotovila, da v povprečju ljudje namenijo oglasu, ki pritegne njihovo pozornost, od eno do dve 
minuti časa. Poleg tega je ugotovila tudi osredotočenost anketirancev na bolj konkretne, 
specifične značilnosti ogla�evanega izdelka in zapomnitev velikega �tevila elementov ogla�evane 
vsebine. Obe dejstvi sta me usmerili v razmi�ljanje, da je zdravstveni dom tako okolje, ki deluje 
bolj na kognitivno komponento odzivanja na oglasna sporočila, torej na bolj poudarjeno 
obdelovanje informacij. Če to dr�i, lahko torej trdimo, da to okolje vpliva na vi�ino stopnje 
vpletenosti ljudi za oglasna sporočila in da postane vpletenost za oglasna sporočila na mestih 
VITA media visoka. Po drugi strani naj bi bila kredibilnost ogla�evanja v zdravstvenih ustanovah 
občutno večja kot kredibilnost ogla�evanja v drugih medijih, kar vpliva na bolj pozitivno 
zaznavanje in posledično večji prepričevalni učinek oglasov (Gral Iteo, 2000, str. 18-21).  
 



V primeru, da ti predpostavki dr�ita, je kontakt omenjenega medija s prejemniki oglasnih 
sporočil zelo dober. Visoka vpletenost deluje namreč na večjo zapomnitev informacij, 
kredibilnost medija pa na bolj�e sprejemanje vsebine oglasnih sporočil. V moji nalogi me je zato 
primarno zanimalo, ali VITA media poveča stopnjo vpletenosti za izdelek in oglas, ter ali vpliva 
na povečanje sprejemanja ogla�evane vsebine. 
 
V diplomski nalogi začnem z opisom poenostavljenega komunikacijskega modela, nadaljujem z 
razlago procesa zaznavanja in modelov odziva, kjer razlo�im razlike med tradicionalnimi in 
alternativnimi modeli ter opi�em model kognitivnega odziva in njegovo običajno aplikacijo v 
praksi, ki je tudi podlaga za empirični del naloge. Temu sledi �e pojasnitev pojma kognitivnega 
procesiranja oglasnega sporočila. Nato povem nekaj več o stali�čih, o tem kako se oblikujejo, 
spreminjajo, kako delujejo nanje komunikacijska sporočila ter vpliv stali�č na vedenje porabnika. 
Sledi razlaga pojma vpletenosti in razvr�čanje nivojev vpletenosti skozi globino procesiranja 
oglasa. S tem zaključim teoretični del naloge in preidem na empirični. Tu najprej opredelim 
problem, cilje in hipoteze raziskave, opi�em njen načrt, raziskovalno metodo in raziskovalni 
in�trument, načrt vzorčenja in na kratko predstavim značilnosti zajetega vzorca. Končno �e s 
pomočjo analize podatkov preverim postavljene hipoteze in sklenem z glavnimi ugotovitvami 
raziskave. 
 

2. OGLA�EVANJE: INTERAKCIJA S PORABNIKI 
 

2.1 POENOSTAVLJEN KOMUNIKACIJSKI MODEL 
 
Komunikacija ni le enostranski tok, pač pa izmenjava informacij. Govoriti nekomu �e ne pomeni 
komunicirati z njim. Belch in Belch (2001, str. 139-148) opredelita komunikatorja in prejemnika 
kot glavna udele�enca v vsaki komunikaciji, sporočilo in pot kot glavni komunikacijski orodji, 
ter �tiri funkcije in procese, nujno potrebne za uspe�no delovanje komunikacije: kodiranje, 
dekodiranje, odziv in povratna informacija, na vse elemente pa deluje �e moteči element �um. 
 
Predpogoj za uspe�no komuniciranje je opredelitev ciljne skupine, ki lahko obsega mno�ične 
trge in skupine, tr�ne segmente, tr�ne vrzeli ali posameznike. Odpira se vpra�anje, ali prejemnik 
oglas razume in ga pravilno interpretira. Način dekodiranja sporočila, to je proces pretvarjanja 
komunikacijskega sporočila ponovno nazaj v misli, je namreč v veliki meri odvisen od preteklih 
izku�enj, zaznav, stali�č in vrednostnih sodb o komuniciranem objektu. Poleg subjektivnih 
vplivov ciljne skupine na prejemanje in interpretacijo sporočila ves čas komunikacije vplivajo �e 
zunanji dejavniki - �umi, ki povzročajo popačeno dojemanje sporočila.  



 
Komunikatorjeva naloga je informacijo zakodirati tako, da jo bo prejemnik sposoben dekodirati, 
razumeti, torej jo pretvoriti v besede, znake, simbole, razumljive za ciljno skupino. Kako 
prejemnik zaznava komunikatorja, lahko v veliki meri vpliva na sprejemanje komunikacije.  
Kelman (v Belch, Belch, 2001, str. 172-184; v Ule, Kline, 1996, str. 89-100) je pri�el do treh 
osnovnih kategorij značilnosti dobrega komunikatorja: verodostojnost, privlačnost in moč. 
Verodostojnost komunikatorja, oz. v kolik�ni meri ga porabnik zaznava kot vrednega zaupanja, 
ima izvor v porabnikovih zaznavah njegovega znanja, sposobnosti, izku�enj in zaupanja, da bodo 
posredovane informacije nepristranske in objektivne, ter vpliva na porabnikova prepričanja, 
mnenja, stali�ča in/ali obna�anje skozi proces ponotranjenja ali sprejemanja vsebine sporočila. 
Privlačnost komunikatorja vključuje njegovo podobnost s ciljno javnostjo, poznavanje oz. 
domačnost in njegovo v�ečnost, njegov prepričevalni učinek pa temelji na identifikaciji 
prejemnika sporočila s komunikatorjem. Privlačen komunikator namreč motivira prejemnika, da 
poi�če neko skupno povezavo, to pa ustvari s sprejemanjem porabnikovih podobnih prepričanj, 
stali�č, preferenc ali obna�anja. Dober komunikator ima tudi moč nad porabniki v obliki zaznane 
kontrole oz. zmo�nosti, da izvaja pozitivne in negativne sankcije, zazna zanimanje za to, ali se 
prejemnik sporočila strinja z njegovimi trditvami, ter skrbno spremlja prejemnikovo strinjanje s 
trditvami . Če prejemnik zaznava komunikatorja kot takega z omenjeno močjo, pride do procesa 
privolitve, ker pričakuje komunikatorjevo reakcijo naklonjenosti, ali zato, ker se s tem sku�a 
izogniti kazni v primeru nespo�tovanja njegovih navodil.  
 
Haley (1996, str. 26-30) razume organizacijo kot komunikatorja, različnega od Kelmanovega 
konstrukta; osnova je v načinu povezovanja prejemnikovih zaznav organizacije, ogla�evanega 
predmeta in samega sebe. Sredi�če predstavlja vez med zaznavanjem samega sebe in 
organizacije. Za prejemnika sporočila je dober komunikator tisti, ki ga prejemnik pozna in mu je 
v�eč, pozitivno ocenjuje njegove izdelke in storitve, na nek način mu je podoben ter deli z njim 
podobne vrednote. Druga pomembna vez obstaja med zaznavanji organizacije in predmeta 
oglasa. Tu je komunikator dober predvsem, če prejemnik vidi neko logično povezavo med 
organizacijo in njeno zagovarjano tematiko ter predmetom in usposobljenostjo organizacije za to 
tematiko.   
 
Da bi bila učinkovitost komuniciranja čim večja, mora biti sporočilo tako oblikovano, da bo kar 
najbolje omogočalo prenos sporočila po izbrani komunikacijski poti. Pri sporočilu je izredno 
pomembna njegova struktura, ki upo�teva vrstni red predstavitve, semiotiko kot podlago za 
prejemnika, da sklepa o pomenu sporočila, dvostranskost ali enostranskost sporočila ter način 
predstavitve sporočila, to je verbalni ali vizualni. Sporočilo naj bi predvsem ustvarjalo pozitivna 
stali�ča in občutke prejemnika. 
 



Komunikator po�lje sporočilo po komunikacijski poti, ki naj bi kar najbolj učinkovito prenesla 
sporočilo do ciljne skupine. Z uporabo mno�ičnih komunikacij sku�a pritegniti pozornost 
velikega �tevila sedanjih in potencialnih kupcev. Slabost predstavlja enosmerni tok informacij od 
tr�nika do porabnika, pri čemer ni zagotovil, da je ciljna skupina informacijo dejansko prejela, jo 
predelala, razumela pravilno in/ali shranila v spominu. Prednost osebnih komunikacijskih poti je 
ravno v neposrednem osebnem stiku komunikatorja in prejemnika, kar omogoča dodatna 
pojasnila, razjasnitev sporočila ter povratno informacijo o odzivanju. Pri mno�ičnih medijih se 
pridobivanje povratnih informacij zaplete. Kot končni učinek se sicer lahko meri skozi prodajne 
učinke, vendar odnos med komunikacijo s ciljno skupino in prodajo ni tako preprost. Nanjo 
namreč vplivamo poleg z orodji tr�nega komuniciranja �e z ostalimi elementi tr�enjskega spleta, 
torej s prodajno ceno,z izdelkom in s tr�nimi potmi (Kotler, 1999, str. 98). Da bi bolje razumeli 
prejemnika in njegove reakcije ter misli, ki se mu porajajo ob prejemanju sporočila, so �tevilni 
znanstveniki raziskovali odzivni proces prejemnika sporočila, kar je privedlo do nastanka 
velikega �tevila modelov odziva. 
 

2.2 PROCES ZAZNAVANJA 
 
Poznavanje procesa, kako porabniki pridobivajo in uporabljajo informacije iz zunanjih virov, je 
za tr�nike velikega pomena. Ugotavljajo se  predvsem  tri stvari: na kak�en način porabniki 
zunanje informacije prejemajo, na kak�en način jih izberejo in nanje postanejo pozorni, ter kako 
jih interpretirajo in jim pripi�ejo pomen. Ti procesi so del procesa zaznavanja, ki ga lahko 
označimo kot proces sprejemanja, organiziranja in interpretacije pomena dra�ljajev oz. prejetih 
informacij v neko razumljivo in koherentno sliko sveta. Vsak posameznik zaznava zunanje 
informacije na svojstven način. Nanj vplivajo namreč njegova prepričanja, izku�nje, potrebe, 
trenutno razpolo�enje in pričakovanja, kar so zelo subjektivne spremenljivke in se od človeka do 
človeka razlikujejo. Na zaznavanje vplivajo tudi značilnosti samega dra�ljaja, npr. intenzivnost 
in velikost ter situacija oz. kontekst, v katerem dra�ljaj deluje na človeka (Solomon et al., 1999, 
str. 39-60; Ule, Kline, 1996, str. 142). 
 
Skozi celotni proces zaznavanja je prisotna selektivnost, torej na stopnji izpostavljenosti, 
pozornosti, razumevanja in zapomnitve informacij. Porabniki se z odločitvijo, ali bodo novim 
informacijam sploh dopustili, da pridejo v njihovo polje čutil, poslu�ujejo selektivne 
izpostavljenosti. Četudi je porabnik na vsakem koraku »bombardiran« z raznoraznimi sporočili, 
se s selektivno pozornostjo odloči usmeriti pozornost na le majhen dele�, ostale pa iz pozornosti 
izloči. Dejavniki, ki vplivajo na porabnikovo pozornost, so predhodne izku�nje z vplivanjem na 
pričakovanja, zaznavni filtri, kot so porabnikovi motivi, potrebe v danem trenutku, psihofizični 
filtri, npr. razpolo�enje in utrujenost, zaznavna obramba, katere bistvo je »sli�imo, kar �elimo 
sli�ati«, ter nazadnje �e adaptacija, ki postopoma pripelje do stopnje, ko dra�ljajev niti ne 



opazimo več. Raje se namreč pribli�amo informacijam, ki podpirajo na�a obstoječa stali�ča in 
prepričanja, ter se izogibamo ali namenimo skromno pozornost navzkri�nim informacijam, �e 
posebej takim, katerih zaradi njihove jakosti ne bi mogli enostavno izpodbijati. Naslednja faza 
procesa zaznavanja sta interpretacija in organizacija. Interpretacijo ali dajanje pomena dra�ljajem 
se pripisuje na podlagi sheme oz. kognitivne strukture, ki predstavlja znanje osebe o določenem 
predmetu ali vedenju. Shema deluje torej na subjektivno interpretacijo dra�ljajev, po drugi strani 
pa tudi dra�ljaji delujejo v smeri spreminjaja obstoječe sheme. Tudi v zadnji stopnji procesa 
zaznavanja, selektivnost razredči informacije, ki jih porabnik ohrani v spominu. Dra�ljaje iz 
okolja zavestno ali podzavestno organiziramo tako, da jih postavljamo v �e obstoječe kategorije 
na podlagi nekaterih temeljnih organizacijskih principov. Informacije, neskladne s stali�či 
prejemnika sporočila, čez čas veliko te�je prikličemo ali prepoznamo kot tiste, ki se ujemajo. 
Razlog le�i v slab�em prilagajanju in povezovanju take informacije s predhodnim znanjem o 
določenem objektu (Solomon et al., 1999, str. 39-60; Belch, Belch, 2001, str. 115; Eagly, 
Chaiken, 1993, str. 591-594, 599). 
 

2.3 MODELI ODZIVA 
 
Prejemniki se ob prejemanju sporočila v komunikacijskem procesu različno odzivajo. Da bi 
ugotovili, katere so stopnje v procesu odziva, na katerih se trenutno nahajajo njihovi porabniki in 
do katere stopnje bi jih �eleli pripeljati, so raziskovalci najprej razvili �tevilne tradicionalne 
hierarhične modele odziva, kot odgovor na te pa �e alternativne hierarhične modele odziva. Ti 
modeli pa �e vseeno niso dali odgovora, kaj povzroča različne odzive, zato se je vedno bolj 
poudarjalo razumevanje narave kognitivnih reakcij na prepričevalno sporočilo.  
 

2.3.1 TRADICIONALNI HIERARHIČNI MODELI ODZIVA 
 
Modeli temeljijo na stopnjah procesa odziva, ki porabnika postopoma vodijo do nekega 
za�eljenega obna�anja. Porabnik naj bi �el postopoma skozi vse faze v procesu odziva; v vsaki 
fazi tr�niki postavijo cilje, kot so pozornost, poznavanje, interes, �elja in akcija, ki jih mora 
porabnik doseči, če �eli preiti na vi�jo stopnjo v procesu odziva (Belch, Belch, 2001, str. 148). 
Večina teorij razlaga proces vpliva ogla�evanja na porabnika kot proces delovanja na spremembo 
stali�č (Renko et al., 2001, str. 711). Modelom je skupno  prepričanje, da se porabniki obna�ajo 
racionalno, v skladu s tem pa naj bi vedenje sledilo stali�čem in ne obratno (Krugman, 1977, str. 
7). Vloga ogla�evanja je torej jasna: formirati ali okrepiti stali�če, kar naj bi vodilo v nakupno 
vedenje porabnikov. Izmed mno�ice hierarhičnih modelov odziva bodo tu predstavljeni trije, ki 
dajo bralcu vpogled v raznovrstnost, a po drugi strani izredno podobnost modelov. 
 



V nadaljevanju bom navajala modele, povzete iz Belch in Belch (200, str. 148) in Renko et al. 
(2001, str. 711). AIDA je primer klasičnega modela odziva kot procesa spremembe stali�č in 
sicer deluje na porabnika najprej na kognitivni stopnji, ko vzbudi pozornost, nadalje na afektivni 
stopnji, ko vzbudi interes in �eljo, ter nazadnje �e na vedenjski stopnji, ko popelje porabnika prav 
do samega dejanja. Verjetno je najbolj poznani hierarhični model odziva model hierarhičnih 
učinkov, ki sta ga razvila Lavidge in Steiner. Po tem modelu naj bi �el porabnik skozi vrsto 
zaporednih korakov, od začetnega zavedanja o izdelku ali storitvi do dejanskega nakupa. Model 
procesiranja informacij, ki ga je razvil McGuire dodaja korakom v prej�njih omenjenih modelih 
�e stopnjo zapomnitve informacij ali sposobnost prejemnika ohraniti v spominu del prejetih 
informacij, za katere meni, da so pravilne ali pomembne. Na prejemnika informacij gleda kot na 
re�evalca problemov, katerega mora tr�nik potisniti skozi več faz s ciljem, da ga prepriča. Začne 
s predstavitvijo sporočila, nadaljuje s pridobivanjem porabnikove pozornosti, razumevanjem 
sporočila, njegovega sprejemanja, zapomnitve informacij ter končno vedenja (Renko et al., 2001, 
str. 712; Belch, Belch, 2001, str. 149, 151).  
 
Vsi trije modeli predpostavljajo podobno zaporedje treh stopenj. Pri porabniku najprej nastopi 
spoznavanje, zatem  čustvene reakcije in �ele nato sledi vedenje. Ker odziv ne sledi vedno 
tak�nemu logičnemu zaporedju, je to spro�ilo te�njo po modifikacijah tradicionalnih hierarhičnih 
modelov odziva ter nastanek alternativnih modelov. 
  

2.3.2 ALTERNATIVNI HIERARHIČNI MODELI ODZIVA 
 
Ray (Belch, Belch, 2001, str. 151-154) je razvil model procesiranja informacij, ki z 
upo�tevanjem različnih situacij, temelječih na zaznani diferenciaciji izdelka in vpletenosti za 
izdelek, opi�e tri mo�nosti zaporedij zgoraj omenjenih stopenj. Standardni model učenja naj bi 
nastopil v situaciji, ko sta tako diferenciacija izdelka kot tudi vpletenost za izdelek zaznani kot 
visoki. Porabnik se najprej nekaj nauči (stopnja kognicije), zatem občuti (afektivna stopnja) in 
nato nastopi vedenje. Naučene informacije o izdelku so osnova za razvoj občutkov o izdelku, ki 
potem vodijo porabnika v vedenje.  Hierarhija disonance/pripisovanja nastopi v pogojih nizke 
zaznane diferenciacije med izdelki, a visoke vpletenosti za izdelek. Zaradi majhnih zaznanih 
razlik med mo�nostmi nastopi najprej vedenje, nato občutenje in �ele nazadnje učenje, ki podpira 
vedenje. Ponakupna disonanca pomeni namreč napetost, spro�eno kot neskladje med 
prepričanjem/občutenjem in dejanjem, ter se ka�e kot dvom o pravilnosti nakupne odločitve. Da 
bi se porabnik znebil te napetosti, po nakupu i�če informacije, ki bi podprle prvotno nakupno 
odločitev (Solomon et al., 1999, str. 129). Modeli nizke vpletenosti pojasnjujejo odzive 
porabnikov v situaciji visoke zaznane diferenciacije izdelkov in nizke vpletenosti za izdelek. 
Tukaj majhne spremembe v kognitivnih strukturah, posledica pasivnega učenja in naključnega 
pridobivanja informacij, omogočijo drugačno zaznavanje blagovne znamke in so lahko povod za 



vedenje. �ele vedenje spro�i spremembo v stali�ču, ki je tako bolj v skladu s spremembo v 
strukturi zaznavanja blagovne znamke (Renko et al., 2001, str. 715).  
 

2.3.3 MODEL KOGNITIVNEGA ODZIVA 
 
Miselni odzivi se nana�ajo na enoto informacije, povezane s komunikacijskim sporočilom in so 
rezultat kognitivnega procesiranja. Kognitivno procesiranje se navezuje na procesiranje in 
organiziranje informacij kot so npr. zaznavanje, povzemanje, presojanje, obdelovanje, 
ponavljanje in priklic informacij iz spomina. Kot rezultat procesiranja in organiziranja informacij 
sestojijo miselni odzivi iz prepoznavanja, asociacij, obdelave, idej in slik (Cacioppo et al., 1981, 
str. 37). Toy (1982, str. 66) ugotavlja, da so miselni odzivi ob izpostavljenosti neki novi 
informaciji, kot bomo tudi sami videli kasneje, nujno potrebni za razumevanje učinka 
komunikacije. 
 
Model kognitivnega odziva (Belch, Belch, 2001, str. 160-161) se je osredotočil na proučevanje 
tipov miselnih odzivov kot odgovora na oglasno sporočilo in njihovo povezanost s stali�či do 
oglasa, blagovne znamke in nakupnih namer respondentov ter poudarja aktivni miselni proces 
prejemnika sporočila, medtem ko de�ifrira informacije v sporočilu (gl. Sliko 1). 
 
Slika 1: Model kognitivnega odziva 
                                                 Kognitivni odzivi           Stali�ča                 Nakupne namere 

 

NAKUPNE 
NAMERE 

STALI�ČA 
DO OGLASA

STALI�ČA 
DO BZ 

MISLI O 
OGLASU 

MISLI O 
KOMUNI-
KATORJU

MISLI O 
IZDELKU

IZPOSTAVLJENOST 
OGLASNEMU 
SPOROČILU 

Vir: Belch, Belch, 2001, str. 160 
 
Cacioppo et al. (1981, str. 42) predlagajo tri dimenzije miselnih odzivov: polarnost, izvor in 
predmet. Polarnost pomeni stopnjo miselnega odziva v prid tistemu, kar je zagovarjano v oglasu, 
pri čemer ločimo naklonjen, nevtralen in nenaklonjen odziv. Glede na izvor razvrstimo misli v 
tiste, ki izvirajo iz sporočila (ponovitev in ponovno upovedovanje trditev iz oglasa), tiste, ki 
izvirajo iz sporočila, vendar so �e spremenjene (reakcije na komunikacijsko sporočilo, 
prilagoditve in ilustracije vsebine), in tiste, ki jih generira sam prejemnik sporočila (izra�anje 



idej in reakcij, ki se jih ne zasledi neposredno v sporočilu). Zadnja dimenzija, to je predmet, se 
navezuje na misli o ogla�evani vsebini, misli o komunikatorju in misli o samem oglasu. Vse 
dimenzije miselnih odzivov, kot bomo videli kasneje, povezujemo s stali�či do blagovne znamke 
in oglasa z nakupnimi namerami.  
 
Sledi podrobna razlaga miselnih odzivov po dveh dimenzijah � predmetu in polarnosti.  
 
! Misli o ogla�evani vsebini 

 
Prva kategorija kognitivnih odzivov na oglas se nana�a na misli, usmerjene na ogla�evani izdelek, 
storitev ali trditve, zagovarjane v komunikacijskem sporočilu. Največja pozornost je bila do 
sedaj posvečena dvema posebnima tipoma odziva � t.i.. argumentom za in proti. 
 
Protiargumenti so definirani kot misli prejemnika o neza�eljenih posledicah ali lastnostih 
zagovarjanega v sporočilu ter za�eljenih posledicah ali lastnostih nezagovarjanih mo�nosti v 
sporočilu (Wright, 1980, str. 559). Verjetnost protiargumentiranja je večja, če so izjave v 
sporočilu ravno nasprotne prepričanju prejemnika komunikacije, ki je lahko negativno, nevtralno 
ali pozitivno. Wright (1973, str. 54) opisuje protiargumente kot reakcijo na neskladnost med 
novo informacijo v sporočilu in �e obstoječimi stali�či človeka. Spontana misel tako slu�i za 
nevtralizacijo ali sploh nasprotovanje neskladnim informacijam v sporočilu. Za protiargumente 
je značilna negativna povezanost s sprejemanjem sporočila. To pomeni, da več ko ima oseba 
protiargumentov o izdelku, storitvi ali trditvi v sporočilu, manj�a je verjetnost, da bo zavzela 
oziroma sprejela stali�če, ki ga posreduje sporočilo.  
 
S primerjavo novih informacij, to je informacij, ki jih človek prejme iz okolice � v na�em 
primeru iz sporočila � z �e obstoječimi stali�či, lahko prejemnik aktivira miselne odzive, ki oboje 
uskladijo. Te miselne odzive, ki podpirajo nove informacije iz sporočila, imenujemo argumente 
za. Torej lahko trdimo, da argumenti za, v nasprotju s protiargumenti, podpirajo stali�če 
sporočila in so tako v pozitivnem odnosu s sprejemanjem sporočila. 
 
! Misli o komunikatorju 

 
Druga kategorija kognitivnih odzivov je usmerjena h komunikatorju sporočila, pri čemer se 
največjo te�o pripisuje tipu misli, ki o�kodujejo komunikatorja. Za pojmom stojijo negativne 
misli o komunikatorju kot osebi ali organizaciji, ki prena�a komunikacijo prejemniku ali stoji za 
trditvami v sporočilu. Te misli vodijo v slab�e sprejemanje sporočila, z drugimi besedami, če se 
pri nekom spro�ijo slab�alne misli o komunikatorju, je verjetnost sprejemanja stali�ča, ki ga le-ta 
zagovarja, manj�a. Tak�ni odzivi lahko tako slu�ijo kot dober nadomestek zgoraj omenjenim 
protiargumentom in se pogosto spro�ijo v situacijah, kjer komunikator daje vtis pristranskosti. 



Drugi pomemben tip misli so tiste, ki podpirajo komunikatorja. To so misli, naravnane pozitivno 
do komunikatorja, in so posledica pozitivnih reakcij prejemnika sporočila na njegovega 
komunikatorja.  
 
Izredno pomembna in tudi najbolj proučevana lastnost komunikatorja je njegova verodostojnost. 
V teoriji prevladuje mnenje o večjem prepričevalnem učinku bolj verodostojnega komunikatorja, 
ki naj bi zaviral proces protiargumentiranja, torej proces z logično posledico večje verjetnosti 
zavrnitve sporočila, medtem ko naj bi komunikator z nizko verodostojnostjo ta proces omogočal. 
Ta zveza le ni tako enostavna, kot izgleda na prvi pogled. V situacijah visoke vpletenosti  
prejemniki sporočila po vsej verjetnosti sploh ne bodo občutljivi za komunikatorja, posledica 
česar je majhen vpliv njegove verodostojnosti na prepričevalno vrednost sporočila (Dholakia, 
Sternthal, 1977, str. 223-225). Ko pa so nanj le pozorni, bo v primeru negativno naravnanega 
stali�ča večja verodostojnost komunikatorja spro�ila bolj pozitivno spremembo stali�ča; v 
primeru nevtralnega stali�ča ne bo imela sistematičnega prepričevalnega učinka, če pa obstoji 
pozitivna predispozicija, pa celo komunikator z ni�jo verodostojnostjo spro�i več argumentov za 
in posledično bolj pozitivno spremembo stali�ča, verjetno zaradi večje potrebe po podpiranju 
svojega stali�ča pri komunikatorju z zaznano vpra�ljivo verodostojnostjo kot pri tistem z visoko 
(Sternthal et al., 1978, str. 252-253). 
 
! Misli o oglasu 

 
Zadnja, tretja kategorija kognitivnih odzivov na sporočilo se navezuje na misli prejemnika 
sporočila o samem oglasu � kreativni element v oglasu, kvaliteta vizualnih efektov, barvitost 
oglasa in ton glasu. Te misli so oglasu naklonjene ali nenaklonjene. 
 
V splo�nem lahko trdimo, da miselni procesi prejemnika sporočila igrajo pomembno vlogo pri 
določanju učinkovitosti prepričevalne komunikacije. Prejemnikove lastne misli vplivajo torej na 
njegovo kasnej�e ocenjevanje izdelka; če so te naravnane pozitivno, bodo posledično njegove 
ocene izdelka �e bolj pozitivne, in če so negativne, bo prejemnik izdelku �e bolj nenaklonjen 
(Stiff, 1994, str. 177-178).  
 

2.4 MODEL KOGNITIVNEGA ODZIVA V PRAKSI 
 
V praksi se največkrat uporablja raziskovalna metoda eksperimenta, kjer moderator subjektom 
da navodila, da ubesedijo svoje misli, porajajoče se ob procesiranju oglasa. V aplikaciji modela 
so v praksi največje slabost pozabljanje, 'kreativno' poročanje in zmanj�ana mo�nost odzivanja. 
Slednja zavira nastajanje manj dostopnih misli in ru�i naravno zaporedje pri procesiranju 
informacij, vse tri pa vodijo do nepopolne ubeseditve misli. Optimalno stanje bi bilo, če bi 



zapisali vse misli in jih ob tem nič ne spremenili, vendar je to v praksi nemogoče iz praktičnega 
razloga. Na respondenta vplivamo z navodili. Z več različicami navodil vplivamo nanj različno, 
hkrati pa je treba navodila prilagoditi �e ciljem raziskave. V vsaki posamezni situaciji je te�ko 
presoditi, katera navodila bodo zagotovila bolj�e merjenje kognitivnega odziva (Wright, 1980, str. 
560-566). 
 
Prvič, navodila so lahko splo�na1, usmerjena2 in osnovna, kjer se definira �tevilo za raziskavo 
za�eljenih kategorij misli3. Wansink et al. (1994, str. 67) predlagajo drugi način bolj usmerjenih 
navodil, to je podati respondentu kvantificirane lestvice, Likertovo lestvico ali semantični 
diferencial, s katerimi se povzame pomembne klasifikacije odzivov. Navodila se spreminjajo 
glede na cilje raziskave, velja pa, da je ob njihovi vse o�ji usmerjenosti večja tudi verjetnost za 
spodbudo mentalnih aktivnosti, ki drugače ne bi bile del naravnega obdelovanja oglasa. 
 
Drugič, navodila respondentom so lahko podana pred, med in po procesiranju oglasa. Če so 
podana predhodno, znajo povzročiti vnaprej pripravljene misli in usmerjeno pozornost na le 
nekatere dele oglasa. Pri kasneje podanih navodilih pa obstaja tveganje za osredotočeno 
razmi�ljanje o zadnjih trditvah oglasa. 
 
Tretjič, navodila lahko zahtevajo ubeseditev z oglasom vzbujenih misli v času pregledovanja 
oglasa ali upovedovanje njihovega priklica po pregledu. Slabost sočasnega ubesedovanja je v 
prekinitvi naravnega procesa miselnih aktivnosti procesiranja oglasa, vendar je ta slabost manj 
pomembna pri tiskanih oglasih, če je manj�e �tevilo motečih vplivov ter manj�i časovni pritisk. 
Glavna slabost ubesedovanja s pogledom nazaj pa je pozabljanje in zato manj izčrpno poročanje.  
 
Respondentovi edini nalogi sta pregled oglasnega sporočila in zapis ob njem vzbujenih misli. Ob 
procesiranju oglasnega sporočila sicer �e sami po sebi izmerijo vsako misel, vendar rezultata 
svojega notranjega meritvenega procesa ne ubesedijo predvideno zaradi prevelike porabe časa in 
napora. Kodiranje misli v različne kategorije, npr. argumente za in proti, je delo raziskovalca 
oziroma več razsodnikov in je tem zanesljivej�e, čim večje je medsebojno strinjanje o uvrstitvi 
posamezne misli v kategorijo. 
 

                                                 
1 Npr. »Napi�ite vse va�e misli, medtem ko poslu�ate ta radijski oglas.« 
2 Npr. »Napi�ite va�e protiargumente za ta radijski oglas.« 
3 Npr. pri bro�uri o �tudiju na EF bi se glasila »Napi�ite misli, v katerih se strinjate s čimerkoli, kar je napisano v 
oglasu, misli, v katerih se ne strinjate z napisanim, misli, ki jih spro�ijo va�i načrti �tudija, ter misli o va�ih preteklih 
izku�njah z obravnavano temo.« 



2.5 KOGNITIVNO PROCESIRANJE OGLASA  
 
Kako naj prepričevalna komunikacija vpliva na svoje občinstvo in kako bi se njeno občinstvo 
moralo odzvati, da bi bilo moč govoriti o učinkoviti komunikaciji? Kot pravi Greenwald (1968, 
str. 149), je skupina znanstvenikov posku�ala pojasniti učinkovitost prepričevalne komunikacije 
kot vsaj delno funkcijo naučenega, torej tistega, kar si njeno občinstvo zapomni po tem, ko ji je 
bilo izpostavljeno, in s tem poudarja moč predstavljenih argumentov. McGuire (v Hewstone et 
al., 1997, str. 284) v svoji različici tega pristopa zagovarja mnenje, da prepričevalni učinek sloni 
na posvečanju pozornosti argumentom, razumevanju, učenju ter zapomnitvi njihove vsebine. Po 
predpostavki teh znanstvenikov povezava med učenjem in prepričanjem temelji na analogiji 
prepričevalne komunikacije z informativno komunikacijo, kakr�no je predavanje v �olskih 
klopeh. Pri predavanjih je privzeto, da kot njegovo merilo učinkovitosti vzamemo vsebino, ki se 
jo učenci naučijo, v prepričevalni situaciji pa je osnovni kriterij učinkovitosti sprejemanje 
vsebine. Greenwald se tako spra�uje, ali je sprejemanje vsebine prepričevalne komunikacije 
zares povezano z njenim učenjem, ali pa jo kak�ni drugi kriteriji pojasnijo �e bolje.  
 
Kognitivne aktivnosti lahko ločimo na �tiri nenujno zaporedne stopnje (Wright, 1980, str. 558):  

• epizoda odgovora na sporočilo: trditve iz sporočila se procesirajo, ponavljajo, shranijo ali 
pozabijo, ter generirajo takoj�nje misli, izzvane s sporočilom;  

• epizoda določitve stali�ča: izdela se celovito ovrednotenje tega, kar zagovarja sporočilo; 
• epizoda določanja preferenc: izdela se mnenje o preferencah med mo�nostjo, zagovarjano 

v sporočilu, ter ostalimi mo�nostmi;  
• epizoda načrtovanja aktivnosti: izdela se načrt lastnih zaporednih aktivnosti glede 

mo�nosti, zagovarjane v sporočilu.  
 
Poudarek modela kognitivnega odziva je ravno v preučevanju epizode odgovora na sporočilo, saj 
domneva njeno povezavo z ostalimi epizodami. Kot eden izmed začetnikov modela kognitivnega 
odziva je Greenwald (1968, str. 149-151) posku�al dokazati, da je mo�no koncept spremembe 
stali�ča vsaj delno razlo�iti skozi proces kognitivnega učenja. Vsaka komunikacija namreč po eni 
strani sporoča neke informacije kot del svoje vsebine, po drugi strani pa spro�i �e kognitivne 
reakcije samega prejemnika kot odziv na prepričevalno komunikacijo. Ko je prejemnik 
izpostavljen komunikaciji, se nanjo odziva s kognitivnimi procesi4, kar pomeni ustvarjanje misli 
v aktivnem spominu oziroma njihovo ponavljanje. Verjetnost prenosa misli v dolgoročni spomin 
in kasnej�ega priklica je odvisna od stopnje ponavljanja. Misli, mo�ne za priklic pa so tiste, ki so 
na voljo v epizodah določanja stali�č, preferenc in načrtovanja aktivnosti (Wright, 1980, str. 558). 
Prav ponavljanje ter posledično učenje teh kognitivnih odzivov pa naj bi bil vmesni člen med 

                                                 
4 Npr. primerja sporočano informacijo z �e obstoječim znanjem, mnenjem ali stali�čem o predmetu komunikacije. 



učinki komunikacije in prepričanostjo njenih prejemnikov. Člove�ki mo�gani so namreč 
rekonstruktivni; ne spomnimo se natančno, kaj se je v neki situaciji zgodilo, temveč le določenih 
informacij, ki so bile dejansko prisotne, ter informacij, ki sploh niso bile prisotne, ampak smo jih 
kasneje z na�imi miselnimi procesi dodali (Aronson et al., 1999, str. 69). Greenwald je potrdil 
tezo, da so kognitivni odzivi na komunikacijo dober posrednik za spremembo stali�č, medtem ko 
spominjanje same ogla�evane vsebine to ni. Love in Greenwald (1978, str. 231-241) pa doka�eta, 
da se kognitivni odzivi obna�ajo kot bolj�i posrednik za spremembo stali�č kot sami argumenti 
sporočila ne samo neposredno po izpostavljenosti sporočilu, ampak tudi po nekem časovnem 
obdobju. Temu mnenju se pridru�ujejo �tevilni raziskovalci, npr. Petty, Cacioppo, Osterhaouse, 
Brock (v Belch, 1982, str. 62-63), ki so kasneje preverjali hipotezo o mediacijskem učinku 
kognitivnih odzivov na oblikovanje oz. spreminjanje stali�č in jo tudi potrdili.  
 

2.6 STALI�ČA 
 
Stali�ča so trajna, splo�na ocena ljudi, predmetov in idej (Solomon et al., 1999, str. 121-122). 
Trajna zato, ker ka�ejo te�njo po tem, da se ohranjajo skozi čas, čeprav to ne pomeni, da se ne 
spreminjajo. Splo�na, ker se tičejo nečesa, kar ni le stvar trenutka, ampak dalj�ega obdobja. In 
tak�na, ki ocenjujejo, ker jih sestavljajo pozitivne in negativne reakcije na objekt stali�ča. 
Značilnost ocenjevalnih stali�č so povezana s tremi komponentami. Afektivna komponenta je 
sestavljena iz čustvenih reakcij na objekt stali�ča, kognitivna komponenta sestoji iz misli in 
stali�č o objektu, vedenjska komponenta pa iz dejanj in opaznega vedenja do objekta (Aronson et 
al., 1999, str. 243, 238).  
 
Fishbeinov multiatributivni model stali�č pa na stali�če o objektu gleda kot na se�tevek 
določenih stali�č o lastnostih objekta, ki so ocenjena glede na pomembnost, ki jo porabnik 
pripisuje posamezni lastnosti (Blackwell, 1993, str. 291).  
 

2.6.1 OBLIKOVANJE STALI�Č 
 
Na oblikovanje stali�č pomembno vplivajo na�e socialne izku�nje, in sicer z delovanjem na 
vsako komponento posebej in z različno močjo. V nadaljevanju bodo opisane tri različne vrste 
stali�č � temelječa na kognitivni, afektivni in vedenjski komponenti � z namenom nazorneje 
nakazati razliko med posameznimi komponentami (Aronson et al., 1999, str. 238-242). Seveda 
so ti le ekstremni primeri, ker se v realnosti stali�ča ponavadi oblikujejo kot kombinacija vseh 
treh komponent, kjer njihova relativna pomembnost zavisi od človekove ravni motivacije za 
objekt stali�ča  (Belch, Belch, 2001, str. 123). 
 



! Stali�če, temelječe na kognitivni komponenti 
 
Stali�če primarno temelji na prepričanjih o lastnostih objekta stali�ča, njegov namen pa je, da 
razvr�ča pozitivne in negativne lastnosti objekta, kar nam da hiter vpogled v to, ali se je z njim 
sploh vredno ukvarjati5. 
 
! Stali�če, temelječe na afektivni komponenti 

 
Stali�če primarno temelji na čustvih in pomenu objekta6. Ne izvira iz proučevanja dejstev, kot 
stali�ča temelječa na kognitivni komponenti, ampak iz �tevilnih virov: iz človekovih vrednot, 
reakcij, ki zadevajo na�a čutila, reakcij na estetske predmete, klasičnega in instrumentalnega 
pogojevanja. Čeprav imajo afektivna stali�ča različne vire, jih �e vseeno zdru�ujemo v eno 
skupino z nekaterimi pomembnimi skupnimi lastnostmi: a.) niso posledica racionalnega 
proučevanja objekta, b.) ne vodi jih logika, c.) pogosto so povezana z vrednotami. 
 
! Stali�če, temelječe na vedenjski komponenti 

 
V tem primeru sklepamo o stali�ču na podlagi opazovanja lastnega vedenja do objekta stali�ča7. 
To se zgodi le v redkih primerih: a.) prvotno stali�če je �ibko ali dvoumno, b.) ne najdemo druge 
verodostojne razlage za svoje obna�anje. 
 

2.6.2 SPREMINJANJE STALI�Č 
 
Veliko stali�č se oblikuje z medsebojnim vplivanjem okolja in pogosto zrcalijo dolgo zgodovino 
neposrednih in posrednih izku�enj z objektom stali�ča. Obstoječa stali�ča lahko zato ustvarjajo 
togost. Ob izpostavljenosti novim informacijam, ki niso v skladu s predhodnim stali�čem, pride 
do odpora proti spremembam  stali�č. Po drugi strani smo ljudje prilagodljiva bitja, postavljena v 
dinamično okolje, zato sili po stabilnosti kljubuje sila po spremembi (Eagly, Chaiken, 1993, str. 
559-560). Čeprav so stali�ča načeloma trajna, se včasih tudi  spremenijo. Ne glede na to, v 
kolik�ni meri so osebna in notranja, pa se vedno spremenijo kot odgovor na vpliv socialnega 
okolja (Aronson et al., 1999, str. 244-246). Čim močnej�a so, te�je jih je spremeniti. V povezavi 
z njihovo močjo, lahko omenimo stopnjo predanosti stali�ču, povezano s stopnjo vpletenosti za 
objekt stali�ča (Belch, Belch, 2001, str. 127). Na najni�ji stopnji predanosti, vzporedni z nizko 
stopnjo vpletenosti, je stali�če zelo �ibko in povr�no in kot tako kaj hitro podvr�eno 
spremembam. Na vi�ji stopnji predanosti stali�ču, identifikaciji, kjer je tudi stopnja vpletenosti 

                                                 
5 Npr. »Ta avto je bil ocenjen kot zelo varen, ima pa tudi ABS, servo volan in klimo, res pa je, da nima petih vrat in 
ni ravno lep.« 
6 Npr. »Obo�ujem čokolado!« 
7 Npr. »Ta pralni pra�ek mi mora biti zares v�eč, saj vedno kupujem le to znamko.« 



vi�ja, stali�ča nastanejo z namenom biti podoben neki drugi osebi ali skupini ljudi. Na najvi�ji 
stopnji, ponotranjenju, ki zahteva visoko stopnjo vpletenosti, postanejo globoko zakoreninjena 
stali�ča del osebnega sistema vrednot. Ta stali�ča je te�ko spreminjati ravno zaradi njihove 
visoko zaznane pomembnosti za posameznika.  
 
Gledano na moč stali�ča kot kognitivno determinanto odpora proti spremembam ugotavljamo ob 
čim globljem zasidranju stali�ča v posameznikovo kognitivno strukturo tem večji odpor. 
Kognitivno strukturo opredelimo kot povezano znotraj same sebe, torej notranjo strukturo stali�č 
v odnosu s prepričanji, čustvovanji in z vedenji, in povezano navzven, ko obravnavamo njeno 
povezanost z ostalimi stali�či. Sprememba stali�ča, zasidranega v obse�no kognitivno strukturo, 
bi povzročila veliko zmedo, saj bi spro�ila veri�no reakcijo medsebojno vezanih sprememb 
velikega �tevila vpletenih delčkov (spo)znanj (Eagly, Chaiken, 1993, str . 584). 
 

2.6.3 VPLIV KOMUNIKACIJSKIH SPOROČIL NA STALI�ČA 
 
Teorije kognitivne skladnosti (Eagly, Chaiken, 1993, str. 428-479; Zajonc, 1960; Cialdini et al., 
1981, str. 376-377) temeljijo na dinamičnem načelu gledanja na kognitivno dimenzijo stali�č. 
Odnosi med prepričanji, stali�či, vedenjem, odločitvami in uresničevanjem so med seboj 
soodvisni in te�ijo k stanju harmoničnosti, uravnote�enosti in skladnosti, organiziranosti na 
razumen in pomenljiv način. V primeru, da  neka zunanja sila vpliva na preskok v stanje 
neharmoničnosti, neuravnote�enosti in neskladnosti, torej nedoslednosti v kognitivnih elementih 
stali�č, se kot motivacijska sila spro�i te�nja po kognitivni spremembi, ki pomaga ponovno 
vzpostaviti ravnovesje. 
 
Teorije kot Heiderjeva Teorija ravnovesja, Newcombov Model te�nje k simetriji, Osgoodova in 
Tannenbaumova Teorija skladnosti, Rosenbergova Evalvacijsko-kognitivna teorija (Eagly, 
Chaiken, 1993, str. 428-479) večinoma razlagajo kognitivno skladnost tako, da govorijo o 
trikotniku, pri katerem je v ogli�ču vedno ena oseba, v drugih dveh ogli�čih pa bodisi po ena 
oseba ali stvaren objekt8. Te tri elemente trikotnika povezujejo njihovi odnosi oziroma stali�ča, 
ki jih imajo eden do drugega, z velikim poudarkom na njihovi usklajenosti. Tako stanje nastopi v 
primeru, ko so ali vsi trije elementi v pozitivnem odnosu, torej imajo vsi trije elementi med seboj 
pozitivno stali�če9, ali pa sta dva v negativnem in eden v pozitivnem. Ker dve osebi, pri čemer 
ena čuti do druge naklonjenost, delita pozitivno oz. negativno stali�če do neke tematike, ne 
prihaja do nikakr�nih trenj in govorimo lahko o stanju usklajenosti. V primeru, ko so vsi trije 

                                                 
8 Npr. izdelek, storitev, trditev. 
9 Npr. Janez ima pozitivno mnenje o Tini, hkrati ima pozitivno stali�če o splavu, o katerem ima prav tako pozitivno 
stali�če tudi Tina. 



elementi v negativnem odnosu, ali pa sta dva elementa v pozitivnem, tretji pa v negativnem10, 
lahko govorimo o stanju kognitivne neskladnosti. Tako stanje posameznik �eli čim prej odpraviti, 
zato te�i k usklajenosti. Napetost in s tem motivacija za kognitivno re�itev sta tem večja, čim 
močnej�a so medsebojna stali�ča elementov trikotnika.  
 
Procesi za odpravljanje neskladij v ozadju so: zavračanje, podpiranje in razločevanje. Pri 
zavračanju ovr�emo oziroma neposredno napademo tiste informacije, ki bi, če bi jih sprejeli, 
utegnile povzročiti nedoslednost kognitivne strukture. Zavračanje pogosto odra�a namen 
argumentiranega nasprotovanja in je zato relativno naporen kognitivni proces iskanja in priklica 
�e obstoječega znanja iz spomina za bolj�e izpodbijanje tovrstnih informacij. Intenzivnost in 
velikost neskladnosti se lahko zmanj�uje tudi s podpiranjem tistih delov sporočila, ki so skladna 
s kognitivno strukturo. Glede na vlo�eni napor je podpiranje la�ji proces kot zavračanje, vendar 
tudi ta zahteva iskanje in priklic pomembnega, �e obstoječega znanja. Največ napora je treba 
vlo�iti v razločevanje, to je proces, ko ponovno opredelimo neskladne elemente sporočila tako, 
da se ujemajo z ostalimi kognitivnimi elementi stali�ča. Pri tem vir neskladnosti (drugi element 
trikotnika) ločimo na del, do katerega imamo pozitivno stali�če, in del, do katerega imamo 
negativno stali�če11.  
 
Vpra�anje je, katerega procesa zmanj�evanja kognitivne neskladnosti se bomo raje poslu�ili. 
Odgovor le�i v velikosti potrebe po njenem odpravljanju in relativnem vlo�enem naporu ter 
učinkovitosti posameznih načinov. Abelson (v Eagly, Chaiken, 1993, str. 428-479) vidi 
zavračanje, podpiranje in razločevanje kot posrednike za spremembo stali�č, in sicer uspe�no 
zavračanje (protiargumentiranje) zmanj�uje verjetnost spremembe stali�č, neuspe�no zanikanje 
(podpiranje in razločevanje) pa povečuje verjetnost spremembe stali�č. 
 
Če sku�amo bistvo teorije kognitivne skladnosti prenesti v proces komunikacije, vidimo, da 
prihaja tu do podobnih situacij. Trije elementi trikotnika so porabnik, oglasno sporočilo (in osebe 
ter institucije, ki slu�ijo kot komunikator) in izdelek, ki so v tak�nem medsebojnem odnosu, da 
ima porabnik neko stali�če do sporočila in izdelka, sporočilo pa skozi trditve zagovarja drugačno 
stali�če do izdelka. Ko je porabnik izpostavljen oglasnemu sporočilu, v katerem se zagovarjane 
informacije razlikujejo od lastnih prepričanj o objektu stali�ča, se pri porabniku ustvari stanje 
neskladnosti, kar pripelje do različnih odzivov. Toy (1982, str. 68, 71-75) razlaga protiargumente 
kot obrambo lastnih prepričanj pred tistimi, ki jih porabniku vsiljuje komunikacija, in se pojavijo 
v situaciji precej�nje neskladnosti med stali�či in novimi informacijami. Misli, ki so 
nenaklonjene  komunikacijskemu sporočilu, nakazujejo njegovo neučinkovitost z vidika svoje 

                                                 
10 Npr. Janez ima pozitivno menje o Tini in prav tako pozitivno stali�če do splava. Izvor neskladja nastane zaradi 
Tininega negativnega stali�ča do splava, kar pripelje do trenj. 
11 Npr. Janez vidi Tino kot politično osebo, ki zavrača splav, in do katere priznava nenaklonjenost, in Tino kot 
dolgoletno znanko, kateri je naklonjen. 



prepričevalne narave in tako nizko korelacijo s spremembo stali�ča (Cacioppo et al., 1981, str. 
48-49). Po drugi strani nastanejo argumenti za v primeru precej�nje skladnosti stali�č z novimi 
informacijami ter omogočajo sprejem novih informacij in njihovo integracijo z lastnimi 
prepričanji. Sporočilu naklonjene misli nakazujejo velik prepričevalni učinek sporočila in so 
pozitivno povezane s spremembo stali�ča. 
 

2.6.4 VPLIV STALI�Č NA VEDENJE 
 
»Stali�ča posameznika določajo, kaj bo le-ta naredil,« je leta 1935 zapisal Allport (Schwarz, 
Bohner, 2001, str. 21). Od takrat so raziskovalci prehodili dolgo pot in pri�li do veliko bolj 
zapletenega odnosa med stali�či in vedenjem.  
 
Na doslednost vedenja in stali�č vplivajo �tevilni dejavniki. V grobem jih lahko razdelimo po 
dimenziji moči stali�č, dimenziji osebnosti in ostale dejavnike. Močna stali�ča omogočajo lahko 
in kakovostno sprejemanje odločitev z upo�tevanjem preferenc, obenem pa tudi odločitve 
stremijo po večji stabilnosti, ko je njihova dostopnost relativno večja (Petty et al., 1997, str. 634-
636). Dostopnost stali�ča se nana�a na moč asociranja stali�ča do objekta s tem objektom 
(Aronson et al., 1999, str. 263). Da bi stali�ča lahko igrala vlogo moderatorja pri vedenju, jih je 
potrebno najprej shraniti v spominu in jih imeti dostopne v času vedenja. Ni potrebno 
določenega stali�ča priklicati v spomin, zadostna je �e njegova implicitna aktivacija v času 
vedenja. Ujemanje vedenja s stali�či delno zavisi tudi od osebnosti posameznika, pri čemer se je 
kot najpomembnej�i vidik osebnosti izkazal samonadzor. Ljudje z visokim samo-nadzorom se v 
visoki meri ozirajo na to, kako jih zaznava okolica, ter sku�ajo na to tudi vplivati z v�ečnim 
vedenjem. Ti ljudje se pri vedenju manj ozirajo na lastna stali�ča, torej je pričakovana majhna 
doslednost vedenja s stali�či. Obratno ljudje z nizkim samonadzorom manj upo�tevajo 
pričakovanja drugih ljudi in bolj lastna stali�ča, torej je zanje značilno večje ujemanje vedenja s 
stali�či (Sabini, 1995, str. 592, 599).  
 
Odnos med stali�či in vedenjem vsekakor ni tako preprost, kot je bil prikazan zgoraj. Če bi �eleli 
odnos prikazati strukturirano, bi najprej ločili spontano vedenje od namernega, torej vedenje z 
malo razmi�ljanja pred samo aktivnostjo ter namerno, načrtovano vedenje z obse�nim 
predhodnim razmi�ljanjem (Aronson et al., 1999, str. 263-266), in nato za vsakega posebej 
razlo�ili spremenljivke s pomembno posredovalno vlogo pri skladnosti stali�č z vedenjem. 
Menimo, da je za potrebe te analize dovolj, če sklenemo s trditvijo, da stali�ča imajo vpliv na 
vedenje, �e zdaleč pa to ni edini dejavnik, ki bi enostavno napovedoval posameznikovo vedenje. 
 



2.7 VPLETENOST: VPLIV NA PROCESIRANJE OGLASA 
 
Vpletenost se nana�a na stopnjo zaznane osebne pomembnosti in/ali zanimanja, ki ga spro�i nek 
dra�ljaj v določeni situaciji. Visoko vpletenost enačimo z visoko zaznano osebno pomembnostjo, 
nizko vpletenost pa z nizko (Petty, Cacioppo, 1981a, str. 20).  
 
Zaichkowskyjeva (1985, str. 342) je razvila konstrukt, ki pojasnjuje sklope vplivnih dejavnikov 
na vpletenost: 
! osebni dejavniki (interesi, vrednote ali potrebe, ki motivirajo človeka za objekt), 
! značilnosti dra�ljaja (značilnosti objekta, ki povzročijo diferenciacijo izdelka in zanj povečan 

interes, npr. razlike med alternativnimi izdelki, komunikator, medij in vsebina ogla�evanja) 
in 

! situacijski dejavniki (dejavniki začasno povečajo pomembnost ali interes za objekt). 
 
�e sam pogled na kategorije dejavnikov ka�e na to, da stopnja vpletenosti ni stabilna, temveč 
dinamična značilnost, občutljiva na vsako spremembo kateregakoli od na�tetih dejavnikov. Prav 
na tej spremenljivosti in začasnih nihanjih vpletenosti temeljijo hipoteze v sledečem empiričnem 
delu diplomske naloge. 
 
�tevilne teorije razlagajo pojem vpletenosti, npr. Stewart (2001, str. 16) ga vidi kot vpletenost za 
medij, sporočilo in izdelek, medtem ko ga Zaichowskyjeva (1985, str. 341) razlo�i kot vpletenost 
za izdelek, oglas in nakupno odločitev. Vpletenost za izdelek se nana�a na raven interesa 
porabnika za nakup določenega izdelka; visoko stopnjo porabnik povezuje z aktivnim iskanjem 
informacij o različnih blagovnih znamkah, vrednotenjem in primerjanjem različic obstoječih 
alternativnih izdelkov, večjo zaznano razliko med blagovnimi znamkami in obstojem preferenc 
za prav določene znamke v izdelčni kategoriji. Vpletenost za sporočilo se navezuje na 
porabnikov interes za procesiranje tr�nih komunikacij in osebno pomembnost oglasa za 
njegovega prejemnika, odra�ala pa naj bi se v stopnji pozornosti na posamezne elemente oglasa 
in strategiji procesiranja le-tega � evalvacija ali izdelka ali ostalih elementov oglasa. Pomembno 
je poudariti, da stopnja vpletenosti za izdelek in za oglasno sporočilo nista nujno povezani, kar 
pomeni, da (visoka) vpletenost v izdelčno kategorijo ni predpogoj za (visoko) vpletenost v oglas 
(Solomon et al., 1999, str. 101; Zaichkowsky, 1994, str. 60, 62).  
 
Po FCB matriki (Ratchford, 1987, str. 31), ki meri medsebojni odnos med kognitivnim in 
afektivnim vidikom kupčevega odločitvenega procesa glede na stopnjo vpletenosti v nakup, 
lahko uvrstimo posamezne dobrine v naslednje skupine (slika 2): 
 



Slika 2: FCB matrika 
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Vir: Ratchford, 1987, str. 31. 
 
Komponenti misliti in čutiti pa lahko definiramo �ir�e kot le v smislu nakupnih odločitev; 
navezujeta se namreč tudi na izdelčne kategorije ter ogla�evanje. Kognitivna komponenta 
vpletenosti poudarja utilitarni motiv, in s tem pomembnost vpra�anja funkcionalnih značilnosti 
izdelka. Procesiranje informacij bo zato temeljilo bolj na kognitivnem elementu, poudarjalo 
stalno vrednotenje funkcionalne razse�nosti izdelka. Afektivna komponenta pa po drugi strani 
daje večji poudarek stanju čutnega zadovoljstva in doseganju čustvenih ciljev; temu primerno je 
tako tudi bolj afektivno procesiranje informacij, ko porabnika pritegnejo predvsem estetski in 
čustveni pozivi v oglasu. Motivi v ozadju so nagrajevanje ega ali potreba po obrambi, 
poudarjanju in izra�anju lastne osebnosti, motiv dru�benega sprejemanja oz. potreba po občutku 
biti pozitivno vrednoten s strani dru�benega okolja, ter motiv, povezan z ugodjem čutil. Čeprav 
sta komponenti med seboj popolnoma ločeni, pri vsakem izdelku obstajata sočasno, medsebojno 
povezani ter dopolnjujoči, rangirata pa od nizke do visoke stopnje različno od izdelka do izdelka 
(Zaichkowsky, 1994, str. 60; Ratchford, 1987, str. 25-26; Vaughn, 1986, str. 58). 
 

2.7.1 RAZVR�ČANJE STOPNJE VPLETENOSTI SKOZI PROCESIRANJE 
OGLASA 

 
Greenwald (1984, str. 584-588) je povezal stopnjo vpletenosti z globino procesiranja oglasnega 
sporočila in pri tem opredelil �tiri ravni, ki si sledijo od najni�je do najvi�je po sledečem vrstnem 
redu: predhodna pozornost, osredotočena pozornost, razumevanje in obdelava. Večanje 
vpletenosti gleda skozi ločene ravni kognitivne aktivnosti z zahtevo po vse večji pozornosti, a s 
trajnej�imi učinki na spomin. Pristop Zaichkowskyjeva (1994, str. 60) kritizira, saj naj bi se 
dotikal le kognitivne komponente vpletenosti, zanemarjal pa afektivno. 



Na ravni predhodne pozornosti prejemnik sporočila �e ni osredotočen na točno določen oglas, 
vendar spremlja le dra�ljaje v ozadju in ob zaznanem novem ali pomembnem oglasu aktivira 
naslednjo raven vpletenosti. Dolgoročni učinek na tej ravni vpletenosti je ali izredno majhen ali 
pa ga sploh ni. 
 
Osredotočena pozornost �e zahteva skromne sposobnosti koncentracije prejemnika, ki jih usmeri 
le na komunikatorja sporočila in de�ifriranje oglasa z vidika ciljanja na odziv čutil in čutov, ter 
nato kategorizacijo teh elementov (predmet, ime, beseda, glasba itd.). Podobno kot pri predhodni 
pozornosti nastopi tudi tu kratkoročni učinek aktivacije naslednje ravni vpletenosti. Na dolgi rok 
s ponovljenim izpostavljanjem oglasu pride do učinka navajenosti, ko se vpletenost posledično 
zmanj�a na raven predhodne pozornosti. Z nadaljnjim izpostavljanjem oglasu pa se zaznana 
prijetnost oglasa zopet poveča (efekt zgolj izpostavljenosti). 
 
Raven razumevanja za seboj potegne �e bolj poglobljeno analizo oglasa: govor ali besedilo  
analiziramo do mere, ko smo sposobni ponovno sestaviti predstavitev v oglas vključenih trditev. 
Globina procesiranja sporočila tu �e dose�e naloge, osredotočene na semantiko. Prejemnik si 
pogosto lahko �e po enkratni izpostavitvi zapomni trditve v oglasu, a ta stopnja vpletenosti 
ponavadi �e ne zadostuje za ustvarjanje spomina, ki bi omogočal enostaven priklic vsebine. 
Prejemnika se lahko prepriča le, če oglas na tej ravni procesira ob večkratni izpostavljenosti 
(spomimo se trditve iz oglasa: »Z Jade sem lepa«). 
 
Na najvi�ji ravni vpletenosti � obdelavi � prejemnik �e povezuje vsebino oglasa s svojim 
predhodnim znanjem o objektu, primerja informacije v oglasu s svojimi relevantnimi cilji, si 
predstavlja dogodke iz vsebine oglasa in o njej aktivno razmi�lja, tako da se v mislih z njo ali 
strinja ali ji oporeka. Ker prejemnik vsebino oglasa integrira z �e obstoječim znanjem, si lahko 
�e po eni izpostavitvi svobodno prikliče v spomin tudi posamezne podrobnosti sporočila. 
Informacijo torej shrani globlje v spomin na raven, ki omogoča povezovanje z njenim pomenom 
in s tem tudi trajnej�o mo�nost priklica v spomin (Ashcraft, 1998, str. 147). 
 
Malaviya et al. (1996, str. 411) ločijo dva tipa obdelave: o izdelku in o kategoriji izdelka. Prva 
vrsta se izra�a kot razmi�ljanje o specifičnih značilnostih ogla�evanega izdelka. Če so le-te 
unikatne za določeno blagovno znamko (BZ), bomo med obdelavo vzbudili med njima asociacije 
(»V�eč mi je zoom objektiv tega fotoaparata.«). Porabnik bo preko asociacij z lahkoto priklical v 
spomin razločevalne informacije o izdelku določene BZ. Druga vrsta obdelave se torej navezuje 
na informacije o kategoriji izdelka: informacije v zvezi s konkurenčnimi izdelki (»Ta fotoaparat 
me spominja na Aninega.«), na splo�no o dejavnosti, kateri izdelek slu�i (»Ko slika� v naravi, 
mora� paziti na svetlobo.«) in o tipičnih značilnostih izdelka, ki v samem oglasu niso omenjene 
(»Ali bom potreboval poseben ali standarden film?«). Ta vrsta obdelave pomaga pri priklicu 



informacij o kategoriji izdelka. Skupaj omogočata sklepanje o razlikovalni vrednosti lastnosti 
izdelka, in s tem ocenjevanje določene BZ. 
 
Predhodno pozornost, osredotočeno pozornost in razumevanje lahko označimo kot nizko stopnjo 
vpletenosti, saj tu porabnik sporočila vrednostno �e ne ocenjuje, niti ne primerja informacije s 
svojimi prepričanji, vrednotami, z znanjem, temveč je zgolj neke vrste opazovalec oglasa. 
Stopnja visoke vpletenosti, kamor uvr�čamo obdelavo, pa je stanje, ko porabnik informacije 
obdeluje, kar omogoča de�ifriranje in organiziranje sporočila v obstoječo miselno shemo, znanje 
(Hawkins, Hoch, 1992, str. 213). Z večanjem stopnje vpletenosti se pozornost vse bolj 
preusmerja od obrobnih elementov oglasa k osrednjim, torej od komunikatorja, vizualnih in 
slu�nih učinkov oglasa k argumentom o izdelku (Petty, Cacioppo, Goldman, 1981, str. 852-854). 
 

3 TR�ENJSKA RAZISKAVA STOPNJE VPLETENOSTI IN 
VPLIVOV NA STALI�ČA DO OGLASOV V ZDRAVSTVENIH 
DOMOVIH 

 
Po Churchillu (2001, str. 46-49) si koraki v tr�enjskem raziskovanju sledijo po naslednjem 
zaporedju: opredelitev problema in ciljev raziskave, določitev načrta raziskave, metode in 
in�trumenti zbiranja podatkov, načrt vzorčenja in zbiranje podatkov, ter nazadnje �e analiza in 
interpretacija podatkov. 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA, CILJEV, HIPOTEZ RAZISKAVE 
 
Direktor podjetja Mgs d.o.o. je zastavil problem v zvezi z oglasnimi mesti VITA media: kolik�na 
je kakovost interakcije medija s porabniki glede na to, v kolik�ni meri se oglasi na tem mediju 
dotaknejo ljudi, ki so nanje pozorni. Poslovni problem sem prevedla v raziskovalnega po logiki, 
predstavljeni v nadaljevanju.  
 
Oglasna mesta VITA media so postavljena v čakalnicah zdravstvenih domov, kjer ljudje čakajo 
na sprejem pri zdravniku manj ali dlje časa. Zdravstveni dom kot okolje medija ima domneven 
vpliv na pozornost ljudi za tamkaj�nje oglase, ki ga preliva na VITA medio.  Zanimali sta me 2 
postavki; ali ima medij kak�en vpliv na povečanje oz. zmanj�anje zanimanja in pomembnost 
oglasov za ljudi v čakalnicah, in kako (smer in moč) bi lahko vplival na potencialno spremembo 
stali�č o ogla�evani vsebini. Nadalje sem ti dve postavki definirala kot potencialni vpliv na 
spremembo stopnje vpletenosti za oglase na mestih VITA media ter na smer odzivanja nanje. 
Vpletenost in polarnost odzivanja na oglase skupaj določata, v kolik�ni meri in smeri bodo oglasi 



na tem mediju predstavljali dejavnik za morebitno spremembo stali�č o ogla�evanih izdelkih, iz 
česar bi lahko implicitno sklepali o vplivu na nakupne namere. 
 
Osrednji cilj empiričnega dela raziskave je bil torej ugotoviti kakovost interakcije s porabniki 
ogla�evanja z medijem VITA media v zdravstvenem domu, specifični cilji pa oceniti: 
! stopnjo vpletenosti za ogla�evanje na VITA medii v zdravstvenem domu v splo�nih in 

zobozdravstvenih oddelkih (tipe ambulant je določil direktor Mgs), 
! potencialno povečanje stopnje vpletenosti za določeni oglas zaradi vplivov okolja 

(zdravstveni dom), 
! polarnost odzivanja na ogla�evanje � ali ga ocenjujejo pozitivno ali negativno, 
! razlikovanje stopnje vpletenosti za oglas in polarnost odzivanja glede na lokacijo znotraj 

zdravstvenega doma - VITA media na splo�nem in zobozdravstvenem oddelku, geografsko 
lokacijo in spol. 

 
Hipoteze za empirični del naloge sem postavila na podlagi smeri orientacije, ki sta jo dala 
predhodna raziskava Merjenje učinkovitosti ogla�evanja na oglasnih mestih VITA media (Gral 
Iteo, 2001) ter strokovna literatura. Hipoteze so naslednje: 
 
H1: stopnja vpletenosti za oglas LCA napitek na mestih VITA media je visoka12. 
H2: stopnja vpletenosti za oglas LCA napitek na mestih VITA media je večja od stopnje 
vpletenosti za kategorijo mlečnih sadnih izdelkov in za ogla�evanje na splo�no13.  
H3: odzivanje na oglas na mestih VITA media je pozitivno � v smeri argumentov za14. 
H4: stopnja vpletenosti za oglas se razlikuje na splo�nem in zobozdravstvenem oddelku15. 
H5: polarnost odzivanja na oglas se razlikuje na splo�nem in zobozdravstvenem oddelku16. 
H6: stopnja vpletenosti za oglas na mestih VITA media je vi�ja v okolici Celja kot v Ljubljani17 
H7: odzivanje na oglas je bolj pozitivno v okolici Celja kot v Ljubljani18. 

                                                 
12 H1 je postavljena na podlagi Gral Iteo-jeve (2000, str. 32) ugotovitve, da si ljudje pri oglasih v zdravstvenih 
ustanovah zapomnijo veliko konkretnih lastnosti ogla�evanega izdelka, kar je Greenwald (1984, str. 584-588) 
povezal z visoko stopnjo vpletenosti za oglasno sporočilo. 
13 H2 je postavljena na podlagi Gral Iteo-jeve (2000, str. 32) ugotovitve, da si ljudje pri oglasih v zdravstvenih 
ustanovah zapomnijo veliko konkretnih lastnosti ogla�evanega izdelka, iz česar sem sklepala, da mora ravno okolje 
(zdravstveni dom) vplivati na povečanje stopnje vpletenosti za oglasno sporočilo.  
14 H3 je postavljena na podlagi Gral Iteo-jeve (2000, str. 18-19) ugotovitve večjega zaupanja ogla�evanju v 
zdravstvenih ustanovah. 
15 H4 je postavljena na podlagi pogovora z direktorjem podjetja Mgs d.o.o., ki je zagovarjal  razlikovanje kakovosti 
interakcije oglasnih sporočil na mestih VITA media med posameznimi oddelki zdravstvene nege. 
16 H5 je prav tako kot H4 postavljena na podlagi pogovora z direktorjem Mgs. 
17 H6 je postavljena na podlagi domneve o vi�ji vpletenosti za oglasno sporočilo ob večji zaznani pomembnosti 
ogla�evanega izdelka (Petty, Cacioppo, 1981a, str. 20). V na�em primeru naj bi Celjanom večja zaznana 
pomembnost izdelka izhajala iz zaznavanja Celjskih mlekarn, ki so proizvajalec LCA napitka, kot domačega 
proizvajalca. 



H8: stopnja vpletenosti in polarnost odzivanja se razlikujeta med mo�kimi in �enskami19. 
 

3.2 NAČRT RAZISKAVE 
 
S preiskovalno oz. eksplorativno raziskavo sem si na začetku s �tudijem strokovne literature in 
predhodne raziskave omenjenega medija (Gral Iteo, 2000) pomagala pri prevajanju poslovnega 
problema v raziskovalnega in postavljanju hipotez za naslednjo fazo, to je opisno ali deskriptivno 
raziskavo. Na tej stopnji sem na podlagi z vpra�alnikom zbranih primarnih podatkov s kvotnim 
vzorčenjem po spolu, starosti, geografski lokaciji in oddelkih v zdravstvenem domu preverila 
hipoteze. Vzorec je zajemal 100 ljudi iz �tirih čakalnic zdravstvenih domov v Ljubljani in 
�entjurju pri Celju, anketiranih od 3.5. do 5.5.2004. 
 

3.3 RAZISKOVALNA METODA IN RAZISKOVALNI IN�TRUMENT  
 
Za re�evanje raziskovalnih problemov sem se odločila za aplikacijo modela kognitivnega odziva 
in uporabo dveh lestvic za merjenje vpletenosti v kategorijo izdelka in oglasno sporočilo. Glede 
na to, da je moja naloga ugotoviti kvaliteto kontakta medija, se mi je zdelo smiselno spremljati 
odzive na oglas, predvsem miselne, če dognanja Gral Iteo-ja (2000, str. 29-32) �e vedno dr�ijo in 
se ljudje v oglas tam zares bolj poglobijo ter si zapomnijo dosti značilnosti ogla�evanega izdelka 
z več podrobnostmi. Prednosti specifičnega modela vidim v posrednem ugotavljanju 
potencialnega vpliva oglasnega sporočila na stali�če, to je prek izra�anja naklonjenosti ali 
nenaklonjenosti oglasu in implicitne določitve stopnje vpletenosti z Greenwaldovo raz�iritvijo 
modela. Pri modelu kognitivnega odziva se v praksi največkrat uporablja metoda eksperimenta, 
ki pa zame zaradi pomanjkanja časa ni pri�el v po�tev. Odločila sem se za metodo spra�evanja z 
vpra�alnikom. Vpra�alnik je bil v celoti strukturiran, z neprikritim namenom in zaprtega tipa.  
 
3.3.1 IZBOR OGLASNEGA SPOROČILA ZA RAZISKAVO 
 
Ker sem nameravala anketirati na več lokacijah, ter obenem nisem �elela ugotavljati razlik med 
njimi zaradi izpostavljenosti različnim oglasom, sem le-tega v vseh čakalnicah poenotila. Pri 
izboru samega plakata sem upo�tevala več faktorjev: kategorijo izdelka, BZ, lastnosti in 
poznavanje izdelka, vrsto informacij in dispozicijo plakata (slike, besedilo). 

                                                                                                                                                             
18 H7 je postavljena na podlagi večjega poznavanja Celjskih mlekarn pri Celjanih kot Ljubljančanih ter zato bolj 
pozitivno vrednotenje komunikatorja oglasnega sporočila (Haley, 1996, str. 26-30), kar posledično vodi do bolj 
pozitivnega odzivanja na oglasno sporočilo (Eagly, Chaiken, 1993, str. 428-479). 
19 H8 je postavljena na podlagi trditve Zaichkowskyjeve (1985, str. 342), da na stopnjo vpletenosti vplivajo med 
drugim tudi osebni dejavniki. Glede na to, da empirični del naloge sloni na oglasnem sporočilu za LCA napitek, sem 
predvidevala večjo vpletenost �ensk za oglas kot mo�kih. 



 
Anketiranje sem izvajala v več čakalnicah splo�nega in zobozdravstvenega oddelka, zato sem z 
�eljo po poenotenju stopnje vpletenosti respondentov v različnih oddelkih zdravstvene nege za 
ogla�evani izdelek izbrala oglas za mlečni sadni probiotični napitek LCA zelene doline. Izdelek 
poudarja pozitivne učinke na zdravje in se obenem ne nana�a na neko posebno zdravstveno 
stanje. Komunikator so bile zelene doline kot BZ, za katero nisem zasledila negativnih 
asociacij20,  
 
V komunikacijski odnos prinesemo svoje predhodno znanje o izdelku in zato na nas tip sporočila 
vpliva v smislu različnega procesiranja informacij v sporočilu. Bolj�im poznavalcem izdelka se 
zdijo sporočila z več informacijami o specifičnih značilnostih izdelka (»Jogurt je obogaten s 
probiotičnimi kulturami.«) bolj informativna in vredna podrobnega proučevanja kot sporočila z 
več informacijami o dobrobiti izdelka (»Jogurt izbolj�uje celotno prebavo.«). Slab�im 
poznavalcem izdelka pa se ravno obratno zdijo sporočila z izjavami o dobrobitih izdelka bolj 
informativna in vredna podrobnej�ega procesiranja kot tista z izjavami o specifičnih značilnostih 
izdelka (Maheswaran, Sternthal, 1990, str. 67, 69). Oglas za LCA napitek je vseboval tako oba 
tipa argumentov. 
 
Z vidika dispozicije plakata sem predvidevala, da je bolj primernen plakat, ki vsebuje tako 
besedilo (argumente o izdelku) in slike, ki torej deluje na kognitivno in afektivno komponento 
vpletenosti v oglas, ter neko večjo mero skladnosti teh dveh. Pri besedilu sem pazila na vsebino 
in naravo izjav. Petty et al. (1981c, str. 437-438) opozarjajo, da �e samo uporaba retoričnih 
vpra�anj povečuje procesiranje sporočila oglasa v pogojih nizke vpletenosti in zavira 
procesiranje v pogojih visoke vpletenosti. Na plakatu LCA napitek je besedilo s trditvami o 
izdelku brez kakr�nihkoli vpra�anj ali nagovorov porabnika. Slike po drugi strani prispevajo k 
večji pozornosti za oglas (Solomon et al., 1999, str. 82). Njuna medsebojna skladnost deluje na 
stopnjo poglobljenosti procesiranja informacij. Čim bolj interaktivne slike (ime BZ in kategorija 
izdelka) ustvarijo pričakovanja drugačna od informacij v besedilu, tem bolj se spro�i obdelovalni 
oz. bolj poglobljeni način procesiranja informacij (Houston et al., 1987, str. 366). 
 
3.3.2 APLIKACIJA MODELA KOGNITIVNEGA ODZIVA 
 
Model kognitivnega odziva se običajno prenese v prakso z metodo eksperimenta, sama pa sem 
uporabila metodo spra�evanja. Pri aplikaciji modela sem izredno pazila, da bi čim bolj omejila 
vpliv na njegovo veljavnost. Idejo za merilni instrument sem izpeljala iz teoretičnega ozadja 
modela, Greenwaldove (1984, str. 584-588) povezave med stopnjo vpletenosti in ravnijo 
procesiranja sporočila, ter načina uporabe modela kognitivnega odziva v praksi.  

                                                 
20 Npr. Kloramfenikol 



 
Model kognitivnega odziva sem aplicirala tako, da sem v vpra�alnik vključila 36 trditev � 
potencialnih miselnih odzivov na oglas. Oblikovala sem jih s predhodno uporabo kognitivnega 
odzivanja petih subjektov na oglas LCA napitek. Dobili so splo�na navodila in sicer �ele po 
opravljenem 2-minutnem ogledovanju oglasa. Omejila sem jih s 3 minutami, da bi v večji meri 
izločila misli subjektov kot odgovor na zahtevo ubesedovanja in ne kot odziv na sporočilo. Iz 
skupno 76 trditev sem najprej izločila nerelavantne in iz preostalih izbrala in minimalno 
prilagodila 36, ki so bolj ali manj pokrivale celotni razpon mo�nih misli o oglasnemu sporočilu 
(gl. Prilogo A).  
 
Trditve sem kategorizirala na tri načine: primarno glede na stopnjo vpletenosti in sekundarno 
glede na polarnost in predmet nana�anja. Vsaka trditev je bila oblikovana kot 5-stopenjska 
Likertova lestvica in je �e sama po sebi izra�ala polarnost � kot argument za ali protiargument � 
respondenti so morali izraziti stopnjo strinjanja. Posamezne stopnje vpletenosti so bile zastopane 
z enakim dele�em trditev, kar naj bi zagotovilo uravnote�enost pri njihovem vrednotenju. Na 
najni�ji stopnji vpletenosti, osredotočeni pozornosti, se je ½ trditev nana�ala na komunikatorja, 
½ na plakat. Na stopnji razumevanja se jih je ¼ obračala na plakat, ¾ pa na vsebino oglasa. In na 
najvi�ji stopnji vpletenosti, obdelavi, se jih je vseh 12 nana�alo na vsebino oglasa, pri čemer sem 
jih nadalje razdelila v 3 podskupine po 4, to so skupine trditev o specifičnih lastnostih izdelka, o 
kategoriji izdelka ter ostale, ki niso spadale ne v prvo in ne v drugo skupino (Malaviya et al., 
1996, str. 411). Trditve sem ute�ila s časom, namenjenim posamezni misli, in sicer s tremi 
razredi: malo časa do 3 sekunde, srednje dolgo časa od 3 do 6 sekund ter malo več časa nad 6 
sekund. V glavni raziskavi sem respondentom v navodilih jasno razlo�ila, da morajo od 36 
podanih trditev obravnavati le tiste, ki so se pojavile kot del lastnega razmi�ljanja ob 
ogledovanju oglasa (gl. prilogo B in C).  
 
Za navodila s podanimi kvantificiranimi lestvicami, zajemajočimi vse pomembne kategorije 
odzivov, sem se odločila iz več razlogov. Prednosti sem videla predvsem v na eni strani 
enostavnosti izpolnjevanja za anketirance, kar mi je omogočilo dodatni dve nalogi, to je 
ocenjevanje izbranih trditev kot argumente za ali proti in časovno ute�itev, ter na drugi strani 
zame olaj�ano analizo. Ubesedene misli bi sama zaradi pomanjkanja izku�enj izredno te�ko 
kategorizirala in pri tem ne vplivala na stopnjo zanesljivosti raziskave. Podani mo�ni odziv 
odpravi tudi eno izmed pristranskosti splo�nih navodil, ki izvira iz razlik v sposobnosti 
ubesedovanja misli (Wright, 1980, str. 566). Po drugi strani pa sem znala vplivati na zmanj�anje 
veljavnosti modela. Največji vir pomanjkljivosti vidim v zaprtosti tega dela vpra�alnika, ki 
respondenta omeji pri izra�anju miselnih odzivov. Vsak človek je individuum z lastnimi 
izku�njami, znanjem, vrednotami in je zato zelo vpra�ljivo postaviti ga v nek standardizirani 
okvir. 
 



Tudi v glavni raziskavi sem se odločila podati navodila po procesiranju oglasa in tako pride do 
ubesedovanja misli s pogledom nazaj. �e podani mo�ni odzivi bi znali namreč zmotiti naravni 
miselni tok ob procesiranju oglasa in usmerjeno pozornost na dele oglasa, po drugi strani pa bi 
olaj�ali priklic z oglasom vzbujenih misli, torej izguba spomina ne bi več predstavljala 
pomembne slabosti te metode.  
 
3.3.3 DRUGI ELEMENTI VPRA�ALNIKA 
 
Ker sem �elela izmeriti mo�en razkorak med vpletenostjo za kategorijo izdelka in oglasno 
sporočilo na eni strani ter vpletenostjo za oglas LCA napitek na drugi strani, sem v vpra�alnik 
vključila dve lestvici. FCBI lestvico za merjenje vpletenosti za izdelek (Ratchford, 1987, str. 29; 
Vaughn, 1986, str. 60; v Bearden, Netemeyer, 1999, str. 187-188), raz�irjeno z lestvicama za 
merjenje komponent občutenje in razmi�ljanje (Ratchford, 1987, str. 29; Vaughn, 1986, str. 60), 
kar bi omogočilo pozicioniranje kategorije mlečnih sadnih izdelkov v FCB matriki. Oblikovala 
sem 7-stopenjski semantični diferencial, s tem da sem stopnjo vpletenosti merila s tremi elementi 
nakupa mlečnega sadnega izdelka (Nepomembna /pomembna odločitev. Odločitev ne/zahteva 
veliko premisleka. Z napačno izbiro blagovne znamke lahko veliko/malo izgubim.), komponento 
razmi�ljanje z dvema elementoma nakupne odločitve (Odločitev v glavnem ni/je logična ali 
objektivna. Odločitev v glavnem ne/temelji na podatkih o učinkih izdelka.) in komponento 
občutenje s tremi elementi (Odločitev ne izra�a/izra�a mojo osebnost. Odločitev je/ni v glavnem 
odvisna od občutkov. Odločitev ne temelji/temelji na izgledu, okusu, otipu, vonju ali zvoku.). Za 
merjenje vpletenosti za oglasno sporočilo sem vzela PIIA lestvico Zaichkowskyjeve (1994, str. 
70; v Bearden, Netemeyer, 1999, str. 198-199). Lestvica je sestavljena iz 10 nasprotujočih si 
pridevnikov na 7-stopenjskem semantičnem diferencialu, pri čemer je polovica pridevnikov 
namenjena merjenju kognitivne pomembnosti oglasnega sporočila (pomembno � nepomembno, 
relevantno � nerelevantno, koristno � nekoristno, mi ne pomeni nič � mi veliko pomeni, potrebno 
� nepotrebno), druga polovica pa afektivni pomembnosti (zanimivo � nezanimivo, privlačno � 
neprivlačno, osupljivo � monotono, vznemirljivo � nevznemirljivo, vzbudi zanimanje � ne 
vzbudi zanimanja). 
 
Od respondentov sem �elela �e izvedeti, kako pogosto u�ivajo mlečne sadne izdelke (gl. Prilogo 
C), kar bi kazalo na poleg očitne stopnje uporabe tudi na stopnjo poznavanja tovrstnih izdelkov. 
Z vpra�anjem »Kolikokrat ste obiskali katerokoli čakalnico v zdravstvenem domu v zadnjem 
mesecu vključno s tem obiskom?« sem �elela izvedeti stopnjo navajenosti na ogla�evanje v 
čakalnicah zdravstvenih domov. Da bi izvedela �tevilo predhodnih izpostavitev oglasu za LCA 
napitek, sem jim zastavila vpra�anje o tem, kolikokrat so predhodno katerikoli oglas za LCA 
napitek �e videli, sli�ali ali prebrali. Cacioppo in Petty (v Belch, 1982, str. 57-58) namreč 
ugotavljata, da se moč zveze med kognitivnimi odzivi in sprejemanjem sporočila okrepi pri 
nizkem do zmernem �tevilu izpostavljenosti, kar pomeni povečanje �tevila podpornih 



argumentov in zmanj�anje �tevila protiargumentov. Pri visokih ravneh izpostavljenosti se 
prepričevalni učinek komunikacijskega sporočila zmanj�a, torej poveča se �tevilo 
protiargumentov ter zmanj�a �tevilo argumentov za. 
 

3.3.4 TESTIRANJE VPRA�ALNIKA 
 
Testiranje vpra�alnika je potekalo 28. in 29.4. od 10. do 14. ure v dveh čakalnicah splo�ne 
ambulante ZD Vič in eni čakalnici splo�ne ambulante ZD Metelkova. Stopnja odziva je bila 
pričakovano nizka, ocenjena na 25% do 33%, odvisno od čakalnice (gl. Prilogo D). Pravilno in 
popolno izpolnjenih je bilo le 10% vpra�alnikov, 90% pa jih je bilo re�enih nepopolno, od tega 
so bila pri 20% anketirancev nekatera vpra�anja izpu�čena ali le delno izpolnjena, pri ostalih 
70% pa je bila nepravilno izpolnjena ravno naloga za kognitivni odziv na oglas. Opazila sem, da 
me je večina ljudi v čakalnicah povezovala s proizvajalcem LCA napitka, kar bi lahko bil tudi 
vzrok za slab odziv in izpolnjevanje vpra�alnikov. 
 
Testiranju vpra�alnika so sledili popravki: sprememba navodil pri nalogi kognitivnega odziva, 
dodatno pojasnilo o potrebnosti demografskih značilnosti, izločitev dolge in ne preveč potrebne 
naloge za ugotavljanje potrebe po spoznanju, sprememba vrstnega reda nekaterih vpra�anj tako, 
da so bila občutljiva vpra�anja na koncu vpra�alnika in kratka vpra�anja na bolj vidnem mestu. 
Pri pristopu napro�anja za sodelovanje pri anketi sem se odločila v večji meri poudariti, da 
izvajam raziskavo za diplomsko nalogo. 
 
Popravljeni vpra�alnik sem 30.4 od 8. do 11. ure ponovno testirala v eni čakalnici splo�ne 
ambulante ZD Vič: stopnja odziva se je od 33% povečala na 46%, ½ anket je bila izpolnjenih 
pravilno in popolno, ostala ½ je bila re�ena popolno, a �e vedno nepravilno (gl. Prilogo D). 
 

3.4 NAČRT VZORČENJA 
 
Populacijo sem opredelila kot ljudi v čakalnicah splo�nega in zobozdravstvenega oddelka 
zdravstvenih domov v Ljubljani in Celju z okolico od 3.5. do 5.5.2004. Oddelka splo�nega in 
zobnega zdravstva je določil direktor podjetja Mgs. D.o.o., za specifično geografsko opredelitev 
sem se odločila sama, ker se mi je zdelo zanimivo primerjati odzivanje na izdelek z vidika 
dojemanja proizvajalca kot domačega ali konkurenčnega. LCA napitek namreč proizvajajo 
Celjske mlekarne. 
 
Vzorčni okvir je predstavljal seznam ZD v Ljubljani in Celju z okolico, v katerih podjetje Mgs 
d.o.o. tr�i prostor VITA media. Iz seznama sem izbrala �tiri lokacije � tri v Ljubljani in eno v 



�entjurju pri Celju, v katerih so mi odobrili izvajanje anketiranja ter ponudili tudi pomoč. Na 
izbranih lokacijah sem se odločila za obliko neverjetnostnega vzorčenja, in sicer za kvotno 
vzorčenje, po �tirih spremenljivkah: starost, spol, geografska lokacija in oddelek v zdravstvenem 
domu. Pri spremenljivkah starost in spol sem se �elela kar v največji meri pribli�ati sestavi 
slovenske populacije, pri lokaciji in oddelku pa doseči 50% dele�e znotraj posamezne 
spremenljivke. Vzorec je zajemal 100 subjektov. 
 

3.5 OMEJITVE IN MO�NE NAPAKE PRI RAZISKAVI 
 
Kot pomembno omejitev vidim v izvajanju raziskave v oglasu za le en izdelek znotraj kategorije 
mlečnih sadnih izdelkov, kar ne dopu�ča posplo�evanja rezultatov o stopnji vpletenosti in vplivih 
na stali�ča niti na omenjeno kategorijo izdelkov, kaj �ele na oglasna mesta VITA media v 
zdravstvenih domovih. Pri izboru �tirih ZD iz vzorčnega okvira je pomemben faktor predstavljal, 
v kolik�ni meri je bilo osebje anketiranju v njihovih čakalnicah naklonjeno. Tako dopu�čam 
mo�nost dvomu o nezanesljivosti rezultatov iz naslova pristranskosti izbora enot iz vzorčnega 
okvira. Poleg tega je sam vzorec zajemal le 100 anketirancev. Kot pri testiranjih vpra�alnika se 
tudi v teku raziskave nisem mogla ogniti napaki neodziva (stopnjo odziva ocenjujem na 69%) in 
napaki nepravilno ali nepopolno izpolnjenih vpra�alnikov (pravilno in popolno jih je bilo re�enih 
52%). Nazadnje lahko ponovno omenim mo�no napako zaradi zaprtosti naloge aplikacije modela 
kognitivnega odziva, saj le-ta omeji respondenta pri izra�anju miselnih odzivov na oglasno 
sporočilo. 



3.6 PREDSTAVITEV VZORCA 
 
Tabela 1: Sestava vzorca po starosti, spolu, zaposlitvenem statusu in dohodku. 

Starost 

Slovenska 
populacija

21 Vzorec 
Zaposlitveni 

status 
Dele� 
(%) 

Neto mesečni 
dohodek 

gospodinjstva 
Dele� 
(%) 

18 - 20 5,1% 9,0% Zaposlen 54,0 do 100.000 17,0 

21 - 30 18,5% 20,0% Nezaposlen 14,0 100.000 - 200.000 29,0 
31 - 40 18,6% 19,0% Upokojenec 18,0 200.000 - 300.000 22,0 
41 - 50 19,5% 21,0% Dijak/�tudent 12,0 300.000 - 400.00 20,0 
51 - 65 21,4% 16,0% Drugo 2,0 400.000+ 12,0 
65+ 17,0% 15,0% Skupaj 100,0 Skupaj 100,0 
Skupaj 100% 100%         

Mo�ki 48,3% 46,0%         
�enske 51,7% 54,0%         

Vir: Lastna raziskava, 2004                                                                                              N=100 
 
Tabela 2: Sestava vzorca po spremenljivkah geografska lokacija in oddelek v ZD 

Geografska 
lokacija Dele� (%) Oddelek v ZD Dele� (%) 
Ljubljana 46,0 Splo�ni 48,0 

�entjur pri Celju 54,0 Zobozdravstveni 52,0 
Skupaj 100,0 Skupaj 100,0 

                  Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                       N=100 
 
Pri merjenju vpletenosti sem nanjo v nadaljevanju sklepala iz dveh postavk: �tevila misli o 
oglasu LCA napitek ter časa, namenjenega posamezni misli, merjenega v treh razredih. V 
spodnji tabeli so prikazane spremenljivke, ki bi znale vplivati na vi�ino stopnje vpletenosti za 
oglas LCA napitek in polarnost odzivanja nanj.  
 
Na podlagi preizkusa analize variance sem ugotovila, da razlike v stopnji vpletenosti in 
polarnosti odzivanja na oglas LCA napitek z različno pogostostjo u�ivanja mlečnih sadnih 
izdelkov statistično niso značilne (Pprotiargumenti=0,618; Pargumenti za=0,755; P�tevilo misli= 0,993; Pčas 

razmi�ljanja=0,943). Trdimo lahko, da pogostost u�ivanja mlečnih sadnih izdelkov nima vpliva niti 
na stopnjo vpletenosti za oglas niti na polarnost odzivanja nanj (gl. Prilogo E). Test analize 
variance pa je pokazal statistično značilne razlike v protiargumentiranju med skupinami 
spremenljivke �tevilo predhodnih izpostavljenosti oglasu za LCA napitek. Čim večkrat so bili 
respondenti �e izpostavljeni oglasu LCA napitek, tem manj�e je bilo protiargumentiranje, kar je 

                                                 
21 Pri izračunu dele�ev pri spremenljivkah starost in spol je bila kot osnova slovenska populacija (Prebivalci 
Republike Slovenije po spolu in starosti. [URL: http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html] ) stara najmanj 18 let 

http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html


v nasprotju z ugotovitvami Cacioppa in Pettyja (v Belch, 1982, str. 57-58), (gl. Prilogo F). S 
pomočjo preizkusa analize variance sem ugotovila tudi statistično značilne razlike v stopnji 
vpletenosti med skupinami glede na �tevilo obiskov katerekoli čakalnice ZD v zadnjem mesecu 
(F�tevilo misli=2,918; P�tevilo misli=0,038; Fčas razmi�ljanja=3,295; Pčas razmi�ljanja=0,024). Čim večkrat so 
respondenti obiskali katerokoli čakalnico ZD v zadnjem mesecu, tem ni�je so bili vpleteni za 
oglas LCA napitek, kar ka�e na stopnjo navajenosti na tovrstno ogla�evanje (gl. Prilogo G). Iz 
tabele 3 je razvidno, da je bilo 80% anketirancev oglasu izpostavljenih največ 1-krat, 78% pa je 
čakalnico v zadnjem mesecu obiskalo največ 2-krat. Sklepam torej, da bi taka sestava vzorca 
lahko vplivala na rahlo povečano stopnjo vpletenosti in protiargumentiranje za tovrstno 
ogla�evanje. 
 
Tabela 3: Sestava vzorca po spremenljivkah pogostost u�ivanja mlečnih sadnih izdelkov, �tevilo 

predhodnih izpostavitev oglasu LCA napitek in �tevilo obiskov katerekoli čakalnice 
ZD v zadnjem mesecu 

U�ivanje mlečnih sadnih 
izdelkov 

Dele� 
(%) 

�tevilo 
predhodnih 
izpostavitev 
oglasu LCA 

napitek 
Dele� 
(%) 

�tevilo obiskov 
čakalnic ZD v 

zadnjem 
mesecu 

Dele� 
(%) 

Nikoli 2,0 Najmanj 5 krat 12,0 1 krat 55,0 

Največ 1 krat mesečno 8,0 2 - 4 krat 8,0 2 krat 23,0 

Največ 1 krat tedensko 35,0 1 krat 30,0 3 krat 12,0 

2 do 6 krat tedensko 32,0 Nikoli/ne vem 50,0 3+ krat 10,0 

Dnevno 23,0 Skupaj 100,0 Skupaj 100,0 

Skupaj 100,0         

Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                                                         N=100 
 

3.7 ANALIZA PODATKOV: PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
3.7.1 HIPOTEZA 1: Stopnja vpletenosti za oglas. 
 
Iz slike 3 je lepo razvidno načelo od zgoraj navzdol (Greenwald, 1984, str. 584-588), ki 
zagovarja stopnjevanje ravni globine procesiranja oglasa v primeru zaznanih indikacij 
pomembnosti vsebine oglasa. Respondenti so najprej večinoma kratek čas razmi�ljali o plakatu 
in komunikatorju (osredotočena pozornost/nizka stopnja vpletenosti), nato malo dlje časa 
posvetili semantiki in razumevanju vsebine oglasa (razumevanje/srednja raven vpletenosti), ter 
nazadnje pre�li na najvi�jo stopnjo vpletenosti oz. raven obdelave, kjer so o vsebini aktivno 
razmi�ljali dlje časa in jo referirali sami nase (gl. Prilogo H). Na sliki 5 vidimo, da je raven 



obdelave zahtevala od njih več časa kot predhodna: 20,6% mislim na tej ravni so namenili več 
časa in kar 76,1% najmanj srednje dolgo časa (gl. Prilogo I). Glede na zgoraj omenjeno in 
dejstvo, da jih je od kumulativnega �tevila vseh misli 100 respondentov (∑=1723 misli) 38,1% 
nakazovalo nizko stopnjo vpletenosti, 31,3% srednjo in 30,6% visoko (gl. Slika 4; Prilogo H), da 
se dele�i misli pribli�no enakomerno porazdeljujejo med posameznimi stopnjami, lahko trdimo, 
da analiza potrjuje 1. hipotezo. Sledi, da je stopnja vpletenosti za oglas LCA napitek na mestih 
VITA media visoka.  
 
Slika 3: Primerjava treh stopenj vpletenosti za oglas LCA napitek na oglasnih mestih VITA 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                                                         N=100 



Slika 4, 5: Struktura kumulativnega �tevila misli po posameznih stopnjah vpletenosti (1) in 
struktura vsake stopnje vpletenosti glede na čas razmi�ljanja (2)  
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3.7.2 HIPOTEZA 2: Stopnja vpletenosti za kategorijo mlečnih sadnih izdelkov in 

oglasno sporočilo. 
 
Na sliki 6 stranice kvadrata  predstavljajo absolutne naravne zgornje in spodnje meje (na ordinati 
glede na se�tevek najvi�jih oz. najni�jih mo�nih vrednosti na 7-stopenjski lestvici s tremi 
elementi in na abscisi glede na najni�jo in najvi�jo vrednost po enačbi (Komponenta občutenje/3 
� Komponenta razmi�ljanje/2 + 8); (Ratchford, 1987, str. 30) in črti znotraj kvadrata sredini tega 
razpona. Iz nje je lepo razvidna neka srednja stopnja povprečne vpletenosti za nakup mlečnih 
sadnih izdelkov, obenem pa pri nakupu teh izdelkov ne prevladuje niti kognitivni niti afektivni 
vidik (preizkus dvojic ni pokazal statistično značilnih razlik med vidikoma občutenje in 
razmi�ljanje (µrazmi�ljanje=4,710; µobčutenje=4,663; t = -0,275 (P=0,784)) gl. Prilogo J). Zaradi 
enake pomembnosti tako občutenja in razmi�ljanja pri kategoriji mlečnih sadnih izdelkov, lahko 
zavrnemo kakr�nokoli pristranskost pri �tevilu zabele�enih misli o oglasu s tega vidika. 
 



Slika 6: Umestitev kategorije mlečnih sadnih izdelkov v FCB matriko  
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                      N=100 

 
Na sliki 7 je prikazana frekvenčna porazdelitev stopnje vpletenosti za ogla�evanje, pri čemer sta 
spodnja (10) in zgornja (70) vrednost na abscisi ponovno določeni kot absolutni naravni meji na 
podlagi 7-stopenjske lestvice z 10 nasprotujočimi si pridevniki, ki so merili kognitivni in 
afektivni vidik vpletenosti za oglasno sporočilo. Meji za visoko (55,5) in nizko (34,5) vpletenost 
sem določila kot polovično vrednost statistično potrjenih velikosti mej raz�irjene lestvice z 20 
elementi, saj je bila med 10 odstranjenimi elementi in tistimi, s katerimi sem vpletenost dejansko 
merila, korelacija visoka (Zaichkowsky, 1985, str. 349; Zaichkowsky, 1994, str. 61). S 
preizkusom dvojic (gl. Prilogo K) sem pri zanemarljivi stopnji značilnosti P=0,000 ugotovila 
razliko med kognitivnim in afektivnim vidikom vpletenosti, kjer je povprečna vrednost 
kognitivne komponente vpletenosti rahlo večja od afektivne (µkogn.=24,57; µafekt.=22,74). Zaradi 
majhnih razlik med njima menim, da za odtenek večja kognitivna komponenta ni mogla 
pripomoči k večjemu �tevilu miselnih odzivov na oglas LCA napitek. Ko sem kognitivno in 
afektivno komponento se�tela, sem dobila stopnjo vpletenosti respondentov za oglasno sporočilo 
(µvplet. za ogla�evanje=47,31) in jo označila za srednjo (zgornja meja za nizko stopnjo vpletenosti 
34,5 < 47,31 < spodnja meja za visoko stopnjo vpletenosti 55,5). 
 
S pomočjo modela kognitivnega odziva sem stopnjo vpletenosti za oglas LCA napitek na 
oglasnih mestih VITA media kategorizirala kot visoko (gl. Hipoteza 1), to je vi�je tako od 
povprečne stopnje vpletenosti za nakup kategorije mlečnih sadnih izdelkov kot tudi za oglasno 
sporočilo, izmerjenih na istem vzorcu. S tem potrjujem 2. hipotezo in sklepam, da okolje vpliva 
na povečanje vpletenosti ljudi v čakalnicah zdravstvenih domov za oglase na oglasnih mestih 
VITA media. 



Slika 7: Frekvenčna porazdelitev stopnje vpletenosti za oglasno sporočilo, izmerjena s PIIA 
lestvico 
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3.7.3 HIPOTEZA 3: Odzivanje na oglas. 
 
Podjetje Mgs d.o.o. je s predhodnimi raziskavami pri�lo do ugotovitev o prelivanju kredibilnosti 
zdravstvene ustanove na oglase na njihovem mediju (Gral Iteo, 2000, str. 18-21 in 29-32). S 
pomočjo 5-stopenjske Likertove lestvice sem tako proučevala polarnost odzivanja respondentov 
na oglas LCA napitek, kar ka�e na vpliv zdravstvenega doma kot okolja na zaznavanje 
ogla�evanja na oglasnih mestih VITA media � ali ga ocenjujejo kot v�ečnega ali ne. Na 
agregiranem nivoju sem podporne argumente kodirala po Likertovi lestvici za vrednosti 4 in 5, 
argumente proti pa za vrednosti 1 in 2, medtem ko sem na razčlenjenem nivoju ločila �e med 
močnimi (5) in blagimi (4) argumenti za ter močnimi (1) in blagimi (2) protiargumenti. 
 
S preizkusom dvojic sem ugotovila precej manj�o povprečno �tevilo protiargumentov kot 
argumentov za in s tem potrdila 3. hipotezo (t=-7,965; P=0,000). Respondenti so se v povprečju 
na oglas LCA napitek na oglasnih mestih VITA media odzivali 2,5 krat bolj pozitivno kot 
negativno (gl. sliko 8). Iz slike 9 je razvidno izstopajoče �tevilo močnih podpornih argumentov. 
Z zanemarljivo stopnjo značilnosti P=0,000 sem pri�la do sklepa veliko bolj pozitivnega kot 
negativnega odzivanja pri plakatu (tplakat=5,32), komunikatorju (tkom.=5,076) in vsebini oglasa 
(tvsebina oglasa=7,581) (slika 10; priloga L,M). 



Slike 8, 9, 10: Povprečno �tevilo protiargumentov in argumentov za (8), polarnost odzivanja, 
razčlenjena na povprečno �tevilo močnih in blagih agrumentov za in proti (9) ter 
polarnost odzivanja po dimenziji predmet oglasa (10) 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                                               N=100 
 
3.7.4 HIPOTEZA 4: Stopnja vpletenosti za oglas glede na oddelek. 
 
Na podlagi vzorca nisem uspela potrditi 4. hipoteze, tako sem sprejela sklep, da se vi�ina stopnje 
vpletenosti statistično ni razlikovala med splo�nim in zobozdravstvenim oddelkom (t�t. misli= -
0,646, P�t. misli=0,520; tčas razmi�ljanja=0,885, Pčas razmi�ljanja=0,379). Oddelka se razlikujeta le v času, 
namenjenemu razmi�ljanju o elementih oglasa na najni�ji stopnji vpletenosti (t�t. misli=  -1,6; P�t. 

misli=0,053), in �tevilu misli o oglasu na srednji stopnji vpletenosti (t�t. misli=0,321; P�t. misli=0,044). 
Respondenti na zobnem oddelku so v povprečju na nizki stopnji vpletenosti, torej so o fizičnem 
izgledu oglasa in komunikatorju razmi�ljali dlje časa kot tisti na splo�nem oddelku. Respondenti 
na splo�nem oddelku pa so zabele�ili večje �tevilo misli na srednji stopnji vpletenosti, torej so se 
bolj posvetili semantiki oglasa in razumevanju vsebine (za več gl. Prilogo N). 
 



Slika 11: Povprečno �tevilo zabele�enih misli in povprečen čas razmi�ljanja (sekunde) na 
posameznih stopnjah vpletenosti glede na oddelek v ZD 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                                         nsplo�ni = 48; nzobni = 52 
 
Ob upo�tevanju tako geografske lokacije kot tudi oddelka v ZD, se je izkazala vi�ja stopnja 
vpletenosti na zobozdravstvenem oddelku v Ljubljani kot v �entjurju pri Celju, vendar le z 
vidika časa razmi�ljanja. Na stopnji obdelave je bilo razmi�ljanju v povprečju namenjenega več 
časa v Ljubljani kot v �entjurju (t = 1,84; P=0,036) (gl. Prilogo O).  
 
Slika 12: Povprečno �tevilo zabele�enih misli in povprečni čas razmi�ljanja (sekunde) na 

posameznih stopnjah vpletenosti glede na geografsko lokacijo in oddelek 
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Splo�ni o.: nLjubljana = 10; n�entjur = 38; Zobni o.: nLjubljana = 36; n�entjur = 16 
Vir: Lastna raziskava, 2004. 



3.7.5 HIPOTEZA 5: Polarnost odzivanja na oglas glede na oddelek. 
 
Odločila sem se za preizkus razlike med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca, 
pri čemer sem preizku�ala razliko povprečnega �tevila podpornih argumentov med splo�nim in 
zobozdravstvenim oddelkom in razliko povprečnega �tevila protiargumentov med omenjenima 
oddelkoma. Ničelnih hipotez nisem uspela zavrniti (targ. za=1,504; Parg. za=0,136; targ. proti= -0,140; 
Parg. proti=0,889), torej se polarnost odzivanja na oglas LCA napitek med oddelkoma ni 
razlikovala (gl. Prilogo P). 
 
Slika 13: Povprečno �tevilo argumentov za in proti glede na oddelek  
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Vir: Raziskava.                                            nsplo�ni = 48; nzobni = 52  
 
3.7.6 HIPOTEZA 6: Stopnja vpletenosti za oglas glede na geografsko lokacijo. 
 
Slika 14: Povprečno �tevilo zabele�enih misli in povprečni čas razmi�ljanja (sekunde) na 

posameznih stopnjah vpletenosti glede na geografsko lokacijo 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                         nLjubljana = 46; n�entjur = 54 
 



Stopnja vpletenosti respondentov za oglas LCA napitek se statistično ni razlikovala med 
Ljubljano in �entjurjem pri Celju (t�t. misli=1,497; P�t. misli=0,139; tčas razm.=1,476; Pčas razm. =0,144), 
(gl. prilogo R). 
 
3.7.7 HIPOTEZA 7: Odzivanje na oglas glede na geografsko lokacijo. 
 
Slika 15: Polarnost odzivanja na oglas LCA napitek glede na geografsko lokacijo 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                           nLjubljana = 46; n�entjur = 54 
 
Z analizo razlik med aritmetičnima sredinama za dva neodvisna vzorca sem pri�la do 
presenetljivega sklepa, da se odzivanje respondentov na oglas LCA napitek niti v pozitivni niti v 
negativni smeri ni statistično razlikovalo glede na geografsko lokacijo (targ. za= -0,06; Parg. 

za=0,951; targ. proti= 0,251; Parg. proti=0,803),  (gl. Prilogo S). Status domačega proizvajalca torej ni 
pridobil večje naklonjenosti oglasu. Razlog morda le�i v nepovezovanju zelenih dolin s 
proizvajalcem Celjske mlekarne pri subjektih tako v Ljubljani kot tudi v �entjurju pri Celju. 
 
3.7.8 HIPOTEZA 8: Stopnja vpletenosti in polarnost odzivanja po spolu.  
 
Analiza (testiranje razlike v aritmetičnih sredinah za dva neodvisna vzorca) po spolu je izredno 
zanimivo pokazala, da so bili mo�ki v povprečju vi�je vpleteni za oglas LCA napitek kot �enske. 
Statistično potrjeno je namreč, da so mo�ki na stopnji obdelave zabele�ili več misli o oglasu (t = 
3,156; P=0,001) in o njih razmi�ljali dlje časa kot �enske (t = 2,346; P=0,022; za več gl. prilogo 
T).  
 



Slika 16: Povprečno �tevilo zabele�enih misli in povprečni čas razmi�ljanja (sekunde) na 
posameznih stopnjah vpletenosti glede na spol 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                                nmo�ki = 46; n�enske = 54 
 
Z analizo razlik med aritmetičnima sredinama za dva neodvisna vzorca sem pri�la do sklepa, da 
so se mo�ki v povprečju na oglas LCA napitek na oglasnih mestih VITA media odzivali z več 
protiargumenti kot �enske, in sicer na agregiranem nivoju (t = 3,040; P=0,003), ko sem za 
protiargumente �tela odgovore 1 in 2 na Likertovi lestvici strinjanja, prav tako pa tudi na 
razčlenjenem nivoju (tblagi protiargumenti=3,107; Pblagi protiargumenti =0,0405; tmočni protiargumenti= 2,303; 
Pmočni protiargumenti=0,012), kjer sem blage protiargumente (na Likertovi lestvici zavzema vrednost 
2) ločila od močnih (vrednost 1). Mo�ki in �enske se po drugi strani niso razlikovali v primeru 
pozitivnega odzivanja na oglas, torej v �tevilu argumentov za na agregiranem nivoju (t = 0,549; 
P=0,584) in razčlenjenem nivoju (tblagi argumenti za=0,733; Pblagi argumenti za =0,466; tmočni argumenti za= 
0,072; Pmočni argumenti za=0,943; za več gl. Prilogo U). 
 
Slika 17: Polarnost odzivanja na oglas LCA napitek glede na spol 
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Vir: Lastna raziskava, 2004.                                                                nmo�ki = 46; n�enske = 54          



4 SKLEP 
   
Ko govorimo o vpletenosti za oglasno sporočilo, imamo v mislih dinamičen pojav, občutljiv za 
vsako spremembo kateregakoli od njenih sestavnih dejavnikov. Lahko se torej spremeni kateri 
od osebnih dejavnikov kot npr. vrednote in potrebe, ki nekoga sploh motivirajo za določeni 
objekt. Lahko značilnost dra�ljaja v nekem trenutku povzroči zaznano diferenciacijo izdelka in 
posledično zanj povečan interes. Lahko pa to storijo situacijski dejavniki, ki vplivajo predvsem 
na začasno spremembo zaznane pomembnosti ali interes za objekt. Različni dejavniki učinkujejo 
v različni meri na komponenti pojma vpletenosti, to sta afektivna in kognitivna komponenta. Pri 
proučevanju spoznavnih odzivov na oglasno sporočilo je poudarek predvsem na merjenju 
delovanja na kognitivno komponento. Spremljanje kognitivnih odzivov temelji na predpostavki 
učinkovitega posredovalnega učinka pri vplivanju na stali�ča, kar pa ne nastopi samo neposredno 
po izpostavljenosti, temveč tudi po nekem obdobju. Prepričevalna komunikacija ponavadi 
povzroči veliko nenaklonjenih misli, čigar funkcija je obraniti lastna prepričanja o zagovarjani 
tematiki, tako da so v nizki korelaciji s spremembo stali�č. V primeru pozitivnih reakcij na 
sporočilo, do katerih pride največkrat pri precej�nji skladnosti stali�č z novimi informaciji, pa te 
�e obstoječe stali�če samo �e podprejo. 
 
V na�em primeru sem s pomočjo tr�enjske raziskave stopnje vpletenosti in vplivov na stali�ča za 
oglasno sporočilo v zdravstvenih domovih pri�la do sklepov, ki nakazujejo zelo kakovostno 
interakcijo tovrstnega ogla�evanja s porabniki. Vpletenost za oglasno sporočilo v zdravstvenem 
domu je bila visoka in večja od vpletenosti za ogla�evano kategorijo izdelkov in vpletenosti za 
oglasna sporočila v vsakdanjem �ivljenju. Vpletenost za izdelčno kategorijo in oglase na splo�no 
sem namreč po raz�irjeni merski lestvici FCBI od Ratchforda in skraj�ani lestvici PIIA od 
Zaichkowskyjeve določila kot srednji stopnji vpletenosti. Zaradi razkoraka med omenjenimi 
tremi sem sklenila, da okolje vpliva na povečanje vpletenosti za oglase v čakalnicah zdravstvenih 
domov. Pomembna implikacija dognanja je v posledično večjem delovanju na spremembo stali�č 
in s tem morebitni spremembi nakupnega vedenja. Vpra�anje pri tem je bilo le �e, ali je večja 
vpletenost povezana z več oglasnemu sporočilu nenaklonjenih ali naklonjenih kognitivnih 
odzivov. Če bi prevladovali prvi, bi komunikacija imela ravno nasprotni učinek, h kateremu 
običajno te�i. Porabniki bi namreč o oglasu razmi�ljali globlje in mu pri tem nasprotovali, kar bi 
za prepričevalno komunikacijo predstavljalo bumerang učinek. V svoji raziskavi sem pri�la do 
ugotovitve, da prevladujejo predvsem pozitivne reakcije na oglasno sporočilo, iz česar lahko 
sklepamo o večjem prepričevalnem učinku komunikacije. �tevilo podpornih argumentov je 
namreč kar za 2,5 krat presegalo �tevilo protiargumentov, pri čemer je izstopalo �tevilo močnih 
podpornih argumentov. 
 



Na podlagi tr�enjske raziskave lahko torej sklepam, da ima ogla�evanje v zdravstvenih domovih 
kakovostno interakcijo s porabniki, kar morebiti vpliva na spremembo stali�č, ta pa na nakupne 
namere. 
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PRILOGA A: Predhodna aplikacija modela kognitivnega odziva  
 
Navodila: Prosim, da napi�ete vse va�e misli o oglasu LCA napitek, o katerih ste razmi�ljali med 
2-minutnem ogledovanju oglasa. Nobena misel ni nesmiselna, zato se prosim potrudite napisati 
čisto vse misli, ki se jih �e spomnite. 
 
Vzorec: 
Subjekt 1: mo�ki, 43 let. 
Subjekt 2: �enska, 56 let 
Subjekt 3: �enska, 26 let 
Subjekt 4: mo�ki, 57 let 
Subjekt 5: �enska, 23 let 
 
Spisek ubesedenih misli posameznih subjektov o oglasu LCA napitek Zelene doline, 
Celjske mlekarne: 
 
Subjekt 1:  

1. Plakat izgleda zelo lepo. 
2. Za zelene doline sem �e sli�al od prijatelja. 
3. Zelene doline so bojda zelo kvalitetne. 
4. Koliko informacij o jogurtu! Očitno mora biti zelo kvaliteten. 
5. Kaj je to dietna vlaknina Inulin? 
6. Verjetno je Inulin dober za prebavo. 
7. Kako domiselno so se spomnili poudariti, da je izdelek dober za zdravje. Prav v�eč mi je 

napis ZDRAVO. 
8. Ta napitek ima znak Varuje zdravje! Sodelavka mi je zadnjič govorila, da kupuje samo �e 

tako hrano. 
9. Prav zanima me, zakaj je ta izdelek tako dober. 
10. Vidim, da vsebuje malo ma�čob in nima dodanega sladkorja pa �e neki Inulin.  
11. Mislim, da tudi LCA nekaj pomeni, nekaj dobrega za prebavo. 
12. Mogoce bi lahko dal ta napitek v kosmiče za zajtrk. 
13. Moram ga kupiti za hčer. Njej bo sigurno v�eč, ker nima nobenih ma�čob pa �e zdrav je.  
14. Vpra�al bom mojo sodelavko, ali pozna ta izdelek in če ga kupuje.  
15. Me prav zanima, kak�nega okusa je. 

 
Subjekt 2: 

1. Me prav zanima, kak�en je okus tega rdečega jogurta. 
2. Prav moti me ta zamegljeni del plakata, sploh se ne morem skoncentrirati na besedilo. 



3. Ali so zares dali polnovredno sadje? Slika je sicer krasna, ampak ponavadi ti proizvajalci 
goljufajo. 

4. Sigurno mora imeti umetne arome in umetni sladkor, če nima niti dodanega sladkorja niti 
ma�čob. 

5. Mojim otrokom bi veliko raje kupila sadni jogurt, v katerem vsaj ve�, da ni nič umetnega. 
6. In potem okrasijo izdelek z nekim znakom Varuje zdravje, da bi ga ljudje, ki si ne 

preberejo vsebine izdelka, kupovali. 
7. Seveda imam raje nesadne jogurte in moj mo� tudi. 
8. V bistvu si niti ne predstavljam, kak�en je ta jogurt. Tukaj pi�e, da je napitek. Očitno je 

zelo tekoč. 
9. Aha saj ima tudi embala�o tako, da ga lahko popije� kar iz nje. 
10. Tale rdeča embala�a mi deluje prav strupeno. Sigurno je jogurt poln barvil. 
11. Aha, to je okus brusnice. To pa je nekaj novega! Me prav zanima, če je kaj posebnega. 
12. Me prav zanima, ali �e imajo izdelek v trgovinah. 
13. �Deluje na ravnovesje črevesne mikroflore, � � verjetno v isti meri kot vsi ostali mlečni 

izdelki.      
14. Me zanima, če je primeren tudi za moje otroke. 
15. Kako na drobno pi�e, da je primeren za vse generacije! 

 
Subjekt 3: 

1. Kako lepo sadje je na sliki. 
2. Prav lep plakat. 
3. In lepo barvit, kar mora� ga gledati.  
4. Kak�en je to okus? Brusnica, prvič vidim. Lahko bi na malo večje napisali, da je brusnica. 
5. Plakat mi deluje tako, kot da je izdelek zelo naraven, ampak embala�a pa ravno obratno. 
6. Moj Toppfencremme je sigurno bolj�i. 
7. Čeprav bi mogoče poskusila kdaj tudi ta jogurt, če je res tako zdrav. Bo mama vesela☺. 
8. Mogoče bi ga lahko prinesla jutri na vaje in ga imela za malico. 
9. In �e neke vlaknine ima! Inulin? Prvič sli�im, ampak sli�i se zelo dobro. 
10. Res sem �e velikokrat prebrala, da je potrebno pojesti veliko vlaknin. Mogoče bo ta 

inulin zaradi tega.  
11. Koliko dobrih stvari (deluje na črevesno mikrofloro...). Saj to sploh ni več jogurt, to je �e 

skoraj zdravilo. 
12. Toliko informacij! Ampak se ponavljajo... Zgornje besedilo je skoraj identično 

spodnjemu. 
13. Tale napis »Lahka osve�itev« je postavljen prav brezvezno. Sploh ga ne bi opazila! 
14. Pa je res lahek, ima samo 40 kcal! 
15. Kateri okus je pa zadaj? Jabolko? Očitno imajo veliko različnih okusov. 
 



Subjekt 4: 
1. Zelo lep plakat! 
2. Ima preveč informacij, da bi se mi ljubilo brati. 
3. Kaj je to LCA napitek? Ali je to jogurt ali kaj? 
4. Zelene doline mi delujejo kot nekaj zelo naravnega, zelenega. Mora biti kvalitetno mleko. 
5. Mislim, da je ta izdelek zelo dober, tak naraven. V�eč so mi naravni izdelki. 
6. Verjetno mora biti veliko različnih okusov glede na sadje na sliki. 
7. Sigurno je okusen, če ima toliko sadja. 
8. �koda, da mi sadni jogurti povzročajo �elodčne te�ave. 
9. Tole je zares vpra�ljivo: nima sladkorja, nima ma�čob. Kmalu bomo jedli travo... 
10. Inulin sem �e videl pri �eninih jogurtih! 
11. In tudi ime LCA mi je znano. Ali je to znamka ali kak�na sestavina? 
12. Ali je tisto spodaj 'Kovačev ovalni �ig'? Ta izdelek ga je pa očitno dobil. 
13. Moram vpra�ati prijatelja, kaj pomeni ta ovalni �ig. 
14. Saj lahko zahtevam dodatne informacije! �e celo brezplačno �tevilko za informacije 

imajo! 
 
Subjekt 5: 

1. Lepe spro�čujoče barve na plakatu. 
2. To sadje mi deluje zelo dobro. Sigurno mora biti bio. 
3. Zelene doline imajo prav dobre in tudi okusne izdelke. 
4. Velikokrat sem �e poskusila njihove izdelke. 
5. �e ime Zelene doline mi dajo nek občutek, da bo izdelek blagodejen za moje telo. 
6. Izdelku bolj zaupam zaradi znaka 'varuje zdravje'.           
7. Kako prisrčna je ta besedna igra ZDRAVO! 
8. Inulin? Kaj je pa to? Nikoli sli�ala zanj. 
9. Zadnjič sem poskusila ta napitek z okusom jabolko in je bil zares dober. 
10. Prijateljica mi je zadnjič rekla, da moram poskusiti �e brusnico, ampak mislim da je v 

na�i trgovini �e nisem videla. 
11. Verjetno je preveč nov okus, da bi ga �e imeli v trgovini. 
12. Si niti ne predstavljam, kak�ne barve je napitek z okusom brusnice. Upam da ni tako rdeč 

kot embala�a. 
13. Sploh nisem vedela, da je ta napitek tako zdrav! 
14. Vsi ti učinki mi delujejo zelo dobro, prav posebni so. 
15. Pri drugih jogurtih nisem niti pomislila, da so tako zdravi. 
16. Nima dodanega skladkorja! Odlično, potem tudi ne more biti preveč kaloričen. 
17. Zelo priročen način odpiranja. Mogoče bi ga lahko prinesla na trening. 



PRILOGA B: Razvrstitev 36 trditev po stopnji vpletenosti in predmetu 
odzivanja 
      Na kaj se trditev 
                    nana�a 

Stopnja  
vpletenosti 

PLAKAT KOMUNIKATOR IZDELEK 

OSREDOTOČENA 
POZORNOST 

Ličnost? 
Barvitost? 

Zamegljenost? 
ZDRAVO? 

�Lahka osve�itev�? 
Ličnost embala�e? 

Poznam? 
Vpliv na zdravje? 

Kakovost izdelkov? 
Strokovnost? 

Okusnost izdelkov? 
Podobnost vrednot? 

 

 

RAZUMEVANJE 

Ponavljanje besedila 
zgoraj in spodaj? 

�Priporočamo ga vsak 
dan�? 

Dodatne informacije? 
 

 Okus �ta rdečega� 
izdelka? 

Sadje � veliko 
okusov? 

Dobre lastnosti? 
Nizkokaloričen? 

�Varuje zdravje� � 
pomen in zaupanje 

v izdelek? 
Inulin � kakovost?

V�ečnost brez 
dodanega 
sladkorja? 

Količina info. � 
dober izdelek? 

IZDELEK 

ELABORACIJA 

Vsebina izdelka? ...................... 
Odpiranje embala�e? ................ 
Umetna aroma? ������ 
Inulin � prebava������.
Inulin � drugi mlečni izdelki�. 
Od kje zdravilni učinki? �� 
Bolj zdrav (moj običajni mlečni 
izdelek)? ��������... 
Razlikuje od konkurence? ........ 
Od kod sladkost izdelka? ..........
Predstava o uporabi izdelka? .... 
Za moje trenutne potrebe? ........ 
�e v trgovinah? ........................ 

 

���Splo�no 
���Specifično 
���Kategorija 
���Specifično 
���Kategorija 
���Specifično 
 
���Splo�no 
���Kategorija 
���Specifično 
���Kategorija 
���Splo�no 
���Splo�no 



PRILOGA C: Vpra�alnik 
 
Pozdravljeni! Sem �tudentka Ekonomske fakultete in za diplomsko nalogo delam raziskavo 
o ogla�evanju v zdravstvenih ustanovah. Prosila bi Vas, da si vzamete 10 minut časa in 
odgovorite na spodnja vpra�anja. Va�e sodelovanje mi bo zelo pomagalo in se Vam vnaprej 
iskreno zahvaljujem.  Anketa je seveda anonimna. 
 
1.Kolikokrat vi osebno u�ivate mlečne sadne izdelke (npr. sadni jogurt, skuta s sadjem, 

mlečni sadni napitki, mlečni ri� s sadjem, ...)? 
 
$ Nikoli. 
$ 1 krat na mesec ali manj. 
$ 1 krat na teden ali manj.      
$ 2 do 6 krat na teden.  
$ Dnevno. 

 
2.Naslednji sklop vpra�anj se nana�a na Va� odnos do mlečnih sadnih izdelkov.  

Prosim Vas, da postavite  kri�ec na črtico, ki najbolje opisuje Va�e mnenje  glede 
nakupa mlečnega sadnega izdelka. 

_____________________________________________________________________ 
PRIMER:  
Pomembna odločitev  _      X       _        _       _       _      _   Nepomembna odločitev 
(Kri�ec na tem mestu pomeni, da je to zame PRECEJ pomembna odločitev.) 
_____________________________________________________________________ 
 
Pomembna odločitev   _       _       _        _       _       _      _   Nepomembna odločitev 
 
    Odločitev zahteva                                                               Odločitev ne zahteva 
    veliko premisleka    _       _       _        _       _       _       _   veliko premisleka 
  
      Z napačno izbiro                                                                Z napačno izbiro  

           blagovne znamke                                                                blagovne znamke 
    lahko veliko izgubim    _       _       _        _       _        _       _   malo izgubim 
 
  Odločitev je v glavnem                                                               Odločitev v glavnem ni 
     logična ali objektivna   _       _       _        _       _       _       _   logična ali objektivna 
 

 Odločitev v glavnem                                                               Odločitev v glavnem 
    temelji na podatkih                                                               ne temelji na podatkih 
      o učinkih izdelka   _       _       _        _       _       _       _    o učinkih izdelka 
 
       Odločitev izra�a                                                               Odločitev ne izra�a 
         mojo osebnost    _       _       _        _       _       _       _   moje osebnosti 

 
   Odločitev je v glavnem                                                              Odločitev v glavnem ni 
     odvisna od občutkov    _       _       _        _       _       _       _   odvisna od občutkov 
 
       Odločitev temelji na                                                               Odločitev ne temelji na 

izgledu, okusu, otipu,                                                              izgledu, okusu, otipu, 
       vonju ali zvoku     _       _       _        _       _       _       _   vonju ali zvoku   

  



  
3. Menim, da sem oglas za LCA napitek videl/a, sli�al/a, prebral/a 
 

$ 5 krat in več 
$ od 2 do 4 krat 
$ 1 krat 
$ nikoli/ne vem 
 

  
4. Pri spodnjih trditvah se prosim osredotočite na oglas LCA napitek na steni čakalnice. 

Ker me zanimajo misli, ki se Vam porajajo ob ogledovanju oglasa, je v tem sklopu 
podan seznam trditev, ki se nana�ajo na oglas za LCA napitek in pri katerih imate 2 
nalogi: 

 
1.) Izmed vseh na�tetih trditev NE IZPOLNJUJETE ZA VSE, temveč le ZA 

TRDITVE, NA KATERE STE TUDI SAMI POMISLILI, KO STE GLEDALI 
OGLAS. Za vsako Va�o izbrano trditev s kri�cem označite, v kolik�ni meri se z 
določeno trditvijo strinjate. 

 
2.) Za vsako Va�o izbrano trditev OZNAČITE, KOLIKO ČASA STE JI NAMENILI 

ZA RAZMI�LJANJE na lestvici od 1 do 3, pri čimer pomeni 1 malo časa (do 3 
sekunde), 2 srednje dolgo časa (od 3 do 6 sekund) in 3 malo več časa (nad 6 
sekund). 

 
        Za pojasnitev navodil je tu �e PRIMER 
         Čas 
1-malo časa  
2-srednje dolgo 
3-malo več časa 

Prosim označite v kolik�ni meri se strinjate s 
trditvijo 
                     1 : sploh se ne strinjam 
                     5 : popolnoma se strinjam 

1 2 3 4 5 

 1. Plakat je ličen.      

1 2. V�eč mi je barvitost plakata.  X    

Pri 1. primeru o trditvi nisem razmi�ljal/a, zato ne izpolnjujem ničesar. 
Pri 2. primeru sem razmi�ljal/ o trditvi, zato sem zanjo napisal/a čas razmi�ljanja in 
ocenil/a stopnjo strinjanja s kljukico v enem od petih kvadratkov. 
 

 
TUKAJ ZAČNITE IZPOLNJEVATI VI 

ČAS TRDITVE 

Prosim označite, v kolik�ni 
meri se strinjate s trditvijo 
   
 1 :sploh se ne strinjam 
   5:popolnoma se strinjam 
 



1-malo časa  
2-srednje dolgo 
3-malo več časa 

 
1 2 3 4 5 

 Plakat je ličen.      

 V�eč mi je barvitost plakata.      

 Ni mi v�eč besedna igra ZDRAVO.      

 Moti me zamegljeni del plakata.      

 Kako grda embala�a!      

 Besedili zgoraj in spodaj se preveč 
ponavljata.                                 

 Napis »Lahka osve�itev« je postavljen 
nesmiselno.                                                    

     

 Aha, 'Zelene doline' poznam.      

 Količina informacij me prepriča o zdravilnem 
učinku izdelka. 

     

 Trditev »Priporočamo ga vsak dan ker«, je 
gotovo samo zaradi dobička!                         

     

 Poudarjene zdravilne učinke izdelka  
pripisujem veliki vsebnosti sadja. 

     

 Vsi navedeni dobri učinki so kot nala�č za 
moje trenutne potrebe. 

     

 Mislim, da bi vlaknina Inulin dobro vplivala na 
prebavo.                                                               

     

 Ne verjamem, da �zelene doline� ponujajo 
okusne izdelke.  

     

 Mo�nost, da lahko zahtevam dodatne 
informacije, je naredila name dober vtis. 

     

 Okus 'ta rdečega'  izdelka mora biti zanimiv!          

 Iz sadja na sliki sklepam, da ima izdelek veliko 
mo�nih okusov.                                                    

     

 Mislim, da ima izdelek veliko dobrih lastnosti.        

 Znak 'varuje zdravje' mi nič ne pomeni.                   

 Izdelku bolj zaupam zaradi znaka 'varuje 
zdravje'.                                                                     



1-malo časa  
2-srednje dolgo 
3-malo več časa 

 1 2 3 4 5 

 'Vlaknina Inulin' mi ne pomeni bolj�e 
kakovosti izdelka                                                 

     

 V�eč mi je, da izdelek nima dodanega 
sladkorja.                                                             

     

 Ime 'zelene doline' mi ne daje občutka, da 
izdelek ugodno vpliva na 
zdravje.                                                        

     

 Ne predstavljam si natančno, kak�na je vsebina 
izdelka.                                                                 

     

 Vidim, da bi mi način odpiranja embala�e 
omogočil priročno uporabo izdelka. 

     

 Izdelek sigurno vsebuje umetno aromo, tako 
kot ostali mlečni sadni izdelki.                             

     

 Občutek imam, da imajo 'zelene doline'  
vrednote, ki so podobne mojim.                           

     

 Predstavljam si, da je izdelek nizkokaloričen.      

 Inulina nisem opazil/a pri drugih mlečnih 
izdelkih. 

     

 Izdelek je verjetno bolj zdrav kot moj običajni 
mlečni izdelek.                                                     

     

 Mislim, da izdelek 'zelene doline' predstavlja 
visoko kakovost. 

     

 Mislim, da se izdelek ne razlikuje od 
konkurenčnih mlečnih izdelkov.                          

     

 Namesto dodanega sladkorja ima izdelek 
verjetno umetno sladilo.                                       

     

 Predstavljam si, kdaj in kako bom LCA 
napitek uporabljal/a. 

     

 �Deluje na ravnovesje črevesne mikroflore, � 
� verjetno v isti meri kot vsi ostali mlečni 
izdelki.      

     

 Verjamem v strokovnost proizvajalcev 
�zelene doline�. 

     

 Me prav zanima, ali �e imajo izdelek v 
trgovinah. 

     

  
 
 
 



5. Pri naslednjem sklopu me zanima Va�e mnenje o ogla�evanju (v časopisju, revijah, TV-
ju, radiu,�)  

                      Postavite  kri�ec na črtico, ki najbolje opisuje Va�e mnenje. 
 

                     Pomembno   _        _        _       _        _        _        _    Nepomembno     

                        Zanimivo   _        _        _       _        _        _        _    Nezanimivo 

                     Relevantno   _        _        _       _        _        _        _    Nerelevantno 

             Vznemirljivo   _        _        _       _        _        _        _    Nevznemirljivo 

     Mi pomeni veliko   _        _        _       _        _        _        _    Mi ne pomeni nič 

                   Privlačno  _        _        _       _        _        _        _    Neprivlačno 

                   Koristno   _        _        _       _        _        _         _    Nekoristno 

                   Potrebno   _        _        _       _        _        _         _    Nepotrebno 

    Vzbudi zanimanje   _        _        _        _        _        _        _    Ne vzbudi zanimanja  

                Osupljivo    _        _        _        _        _        _        _   Monotono 

 
 
 
 
 



Naj Vas �e enkrat opomnim, da je anketa popolnoma anonimna in namenjena izključno za 
raziskavo v okviru diplomske naloge. Odgovori na spodnja vpra�anja mi bodo v izredno pomoč 
pri analizi Va�ih odgovorov pri prej�njih točkah.  
 

1. Spol 
 
$ mo�ki                 
$ �enska  

 
2. Letnik rojstva_____________ 

 
3. Dose�ena najvi�ja stopnja izobrazba 

 
$ osnovna �ola ali manj  
$ poklicna �ola          
$ srednja �ola/gimnazija 
$ vi�ja/visoka �ola ali več        

 
4. Prosim Vas, da poveste va� zaposlitveni status 
 
$ zaposlen 
$ nezaposlen      
$ upokojenec   
$ dijak, �tudent 
$ drugo:_______________________ 

 
5. V kateri razred bi uvrstili celotni NETO mesečni dohodek Va�ega gospodinjstva v 

preteklem mesecu?    
 
$ do vključno 100.000 SIT               
$ od 100.001 do 200.000 SIT    
$ od 200.001 do 300.000 SIT       
$ od 300.001 do 400.000 SIT 
$ nad 400.000 SIT   

 
6. Kolikokrat ste obiskali to čakalnico v zadnjem mesecu vključno s tem obiskom? 
 
$ 1 krat 
$ 2 krat      
$ 3 krat   
$ več kot 3 krat 

 
 
 



PRILOGA D: Stopnje odziva pri testiranju vpra�alnika 
 
1. testiranje vpra�alnika (28.4. � 29.4.2004) 
 
St. Odziva 1  

= �t. opravljenih vpra�alnikov/�t. prisotnih ljudi v 1. čakalnici splo�ne ambulante ZD Vič 
= 3/9 
= 33% 
 
St. Odziva 2  

= �t. opravljenih vpra�alnikov/�t. prisotnih ljudi v 2. čakalnici splo�ne ambulante ZD Vič 
= 5/16 
= 31% 
 
St. Odziva 3  

= �t. opravljenih vpra�alnikov/�t. prisotnih ljudi v čakalnici splo�ne ambulante ZD Metelkova 
= 2/8 
= 25% 
 
2. testiranje vpra�alnika (30.4.2004) 
 
St. Odziva 4  

= �t. opravljenih vpra�alnikov/�t. prisotnih ljudi v 1. čakalnici ZD Vič 
= 6/13 
= 46% 

 
Glavna raziskava (3.5. � 5.5.2004) 
 
St. Odziva  
= �t. opravljenih vpra�alnikov/�t. prisotnih ljudi v vseh �tirih čakalnicah 
=100/145 
= 69% 



PRILOGA E: Preizkus domneve o razliki med stopnjo vpletenosti in razliki med 
polarnostjo odzivanja na oglas LCA napitek glede na pogostost u�ivanja mlečnih 
sadnih izdelkov  

 
Z analizo variance �elimo preveriti ali obstajajo med respondenti statistično značilne razlike v 
stopnji vpletenosti za oglas LCA napitek in polarnosti odzivanja nanj. Respondente sem 
razvrstila v 5 skupin in sicer tiste, ki mlečnih sadnih izdelkov ne u�ivajo, jih u�ivajo največ 1 
krat mesečno, največ 1 krat tedensko, 2 do 6 krat na teden in dnevno. 
 
Preverjanje predpostavk analize variance 
 
Preden se lotimo analize variance je potrebno preveriti predpostavke na katerih metoda temelji. 
Prva predpostavka pravi, da se mora spremenljivka porazdeljevati normalno v celoti in znotraj 
vsake posamezne skupine. Iz spodnje tabele je razvidno, da se spremenljivke ne porazdeljuje 
normalno. Kljub temu ta predpostavka ni hudo kr�ena za skupini spremenljivk, kjer respondenti 
izdelke u�ivajo največ 1 krat tedensko in 2 do 6 krat na teden, saj je �tevilo enot v tej skupini 
dovolj veliko, malo bolj problematične s tega vidika, pa so ostale 3 skupine spremenljivk. 
Skupino spremenljivk 'izdelkov ne u�ivam nikoli' v nadaljevanju analize ne bom upo�tevala 
zaradi majhnega �tevila enot (n=2). 
      



Tabela E-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivke �tevilo misli na 
visoki stopnji vpletenosti, skupen čas razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti, �tevilo 
protiargumentov in �tevilo podpornih argumentov glede na pogostost u�ivanja mlečnih sadnih 
izdelkov. 

Statistika

2 2 2 2
5,50 26,250 2,50 12,50

6,364 30,7591 3,536 ,707
8 8 8 8

4,88 24,563 5,63 8,13
2,696 13,3669 3,462 6,081
-,291 -,290 -,791 -,173

-1,893 -1,552 -,440 -1,314
35 35 35 35

5,37 23,186 3,89 10,51
2,474 12,4564 3,856 6,261

,534 ,796 1,107 ,236
-,394 ,087 ,098 -1,057

32 32 32 32
5,16 24,234 3,81 9,94

3,264 17,6379 3,355 5,741
,926 1,637 ,835 ,087

-,226 1,841 -,245 -,951
23 23 23 23

5,22 21,261 4,78 11,04
2,522 9,7069 4,317 5,620
1,073 ,973 1,173 ,040

,361 ,431 ,891 -,560

N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti

Kako pogosto
uzivajo
mlecno
sadne izdelk?
nikoli

1 krat na
mesec ali
manj

1 krat na
teden ali manj

2 do 6 krat na
teden

dnevno

st. trditev
pri visoki
stopnji

vpletenosti

skupen cas
razmisljanj
a pri visoki

stopnji
vpletenosti

argumenti
proti

argumenti
za

 
 
 
Druga predpostavka pravi, da je varianca v vseh skupinah enaka. Enakost varianc preizku�amo z 
Levenovim preizkusom o enakosti varianc. V ničelni hipotezi trdimo, da so variance med 
skupinami enake, medtem ko v alternativni pa, da so le-te različne.  
 



Tabela E-2:Preizkus o homogenosti variance  

 

Test homogenosti variance

,242 4 95 ,914
1,30 4 95 ,275

1,67

2,16

argumenti proti
argumenti za
st. trditev pri visoki
stopnji vpletenosti
skupen cas
razmisljanja pri visoki
stopnji vpletenosti

Levenejeva
statistika

Stopnja
prostosti 1

Stopnja
prostosti 2

Stopnja
znacilnosti

 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne m
(Pargumenti proti = 0,914, Pargumenti za = 0,
lahko sprejmemo sklep, da so var
izpolnjujejo zahteve, ki jih postavlja
 
Tretja predpostavka, ki temelji na
izpolnjena, saj nimamo opravka s po
 
 
Analiza 
 
1.1 �tevilo protiargumentov: 
H0 : µ1 krat mesečno≥ = µ1 krat tedensko≥= µ2 
 
1.2 �tevilo argumentov za 
H0 : µ1 krat mesečno≥ = µ1 krat tedensko≥= µ2 
 
1.3 �tevilo misli 
H0 : µ1 krat mesečno≥ = µ1 krat tedensko≥= µ2 
 
1.4 Čas razmi�ljanja 
H0 : µ1 krat mesečno≥ = µ1 krat tedensko≥= µ2 
 
n1 krat mesečno≥ =8; n1 krat tedensko≥=35; n2

 

3

6 4 95 ,162

7 4 95 ,079

 

oremo zavrniti ničelne domneve za vse skupine spremenljivk 
275, P�tevilo misli = 0,162, Pčas razmi�ljanja = 0,079), kar pomeni, da 
iance med skupinami enake. Tako podatki za vse skupine 
 druga predpostavka analize variance.  

 domnevi, da znotraj skupin ni odvisnosti, je prav tako 
datki,  ki bi bili povezani s časovno dimenzijo.  

do 6 krat tedensko= µdnevno; H1 : vse µy niso enake 

do 6 krat tedensko= µdnevno; H1 : vse µy niso enake 

do 6 krat tedensko= µdnevno; H1 : vse µy niso enake 

do 6 krat tedensko= µdnevno; H1 : vse µy niso enake 

 do 6 krat tedensko=32; ndnevno=23 



V ničelni domnevi trdimo, da so ocenjene aritmetične sredine med skupinami za 4 
spremenljivke, ki opisuje stopnjo vpletenosti (�tevilo misli in skupen čas razmi�ljanja) in 
polarnost odzivanja (argumenti za in proti) enake, medtem ko v alternativni domnevi trdimo, da 
se le-te med seboj razlikujejo. Za analizo variance bomo uporabili F preizkus.  
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ničelnih domnev o enakosti aritmetičnih sredin med skupinami za 
vse spremenljivke, ki opisujejo stopnjo vpletenosti za oglas in polarnost odzivanja nanj, ne 
moremo zavrniti (Pprotiargumenti=0,618; Pargumenti za=0,755; P�tevilo misli= 0,993; Pčas razmi�ljanja=0,943). 
Trdimo lahko, da pogostost u�ivanja mlečnih sadnih izdelkov nima vpliva niti na stopnjo 
vpletenosti za oglas LCA napitek niti na polarnost odzivanja nanj. 
 
 
Tabela E-3: preizkus domneve o razliki med aritmetični sredinami za več neodvisnih vzorcev za 
spremenljivke �tevilo misli na visoki stopnji vpletenosti, skupen čas razmi�ljanja na visoki 
stopnji vpletenosti, �tevilo protiargumentov in �tevilo argumentov za 

Analiza variance

argumenti proti

argumenti za

st. trditev pri visoki
stopnji vpletenosti

skupen cas
razmisljanja pri visok
stopnji vpletenosti

Vsota
kvadratov

Stopnja
prostosti

Sredina
kvadratov F

Stopnja
znacilnosti

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

38,054 4 9,514 ,664 ,618Med skupinami

60,706 95 14,323

1398,760 99
Znotraj s upin
Skupaj
Med sku
Znotraj s
Skupaj
Med sku
Znotraj s
Skupaj

Med sku
Znotraj s
Skupaj

i

  
1
1

pinami
kupin

pinami
kupin

pinami
kupin
13
k
66,051 4 16,513 ,474 ,755
3308,949 95 34,831
3375,000 99

2,032 4 ,508 ,063 ,993
769,678 95 8,102

771,710 99

153,936 4 38,484 ,191 ,943
9189,314 95 201,993
9343,250 99

 



PRILOGA F: Preizkus domneve o razliki med stopnjo vpletenosti in razliki med 
polarnostjo odzivanja na oglas LCA napitek glede na �tevilo predhodnjih 
izpostavitev oglasu LCA napitek  

 
Z analizo variance �elimo preveriti, ali obstajajo med respondenti statistično značilne razlike v 
stopnji vpletenosti za oglas LCA napitek in polarnosti odzivanja nanj. Respondente sem 
razvrstila v 4 skupine in sicer tiste, ki se z oglasom LCA napitek niso srečali nikoli, so se srečali 
1 krat, 2 do 4 krat in 5 krat ali več. 
 
Preverjanje predpostavk analize variance 
 
Preden se lotimo analize variance je potrebno preveriti predpostavke na katerih metoda temelji.  
 
Iz spodnje tabele je razvidno, da se spremenljivke ne porazdeljuje normalno. Kljub temu ta 
predpostavka ni hudo kr�ena za skupini spremenljivk, ko so bili respondenti oglasu izpostavljeni 
od 2 do 4 krat in 5 krat ali več, saj je �tevilo enot v tej skupini dovolj veliko, malo bolj 
problematične s tega vidika, pa sta ostali 2 skupini spremenljivk.  
      



Tabela F-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivke �tevilo misli na 
visoki stopnji vpletenosti, skupen čas razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti, �tevilo 
protiargumentov in �tevilo podpornih argumentov glede na �tevilo predhodnih izpostavitev 
oglasu LCA napitek. 

Statistika

12 12 12 12
4,83 20,250 6,75 11,25

1,850 7,6351 5,101 5,011
,291 ,320 ,623 -,520
,415 ,155 -1,059 -,458

8 8 8 8
4,25 16,688 4,63 7,88

2,121 8,2329 3,335 5,055
,644 1,140 ,282 ,611

-,432 1,187 -1,743 ,158
30 30 30 30

5,80 26,450 4,73 10,80
2,631 15,5759 3,685 6,288

,610 1,274 ,409 -,089
,356 2,033 -,911 -1,171

50 50 50 50
5,14 23,100 3,16 10,16

3,136 14,5903 3,190 5,902
,742 1,177 1,270 ,230

-,729 ,737 1,152 -,628

N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti

Za oglas LCA
napitek je ze
videl/slisal/prebral
nikoli/ne vem

1 krat

od 2 do 4 krat

5 krat in vec

st. trditev
pri visoki
stopnji

vpletenosti

skupen cas
razmisljanja

pri visoki
stopnji

vpletenosti
argumenti

proti
argumenti

za

 
 
 
 
Tabela F-2:Preizkus o homogenosti variance  

 

Test homogenosti variance

3,503 3 96 ,018
,80 3 96 ,496

2,23

2,16

argumenti proti
argumenti za
st. trditev pri visoki
stopnji vpletenosti
skupen cas
razmisljanja pri visoki
stopnji vpletenosti

Levenejeva
statistika

Stopnja
prostosti

Stopnja
prostosti

Stopnja
znacilnosti
2

4 3 96 ,089

1 3 96 ,098

 



Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc med 
skupinami za skupino spremenljivk argumenti za (P=0,496), skupino spremenljivk �tevilo 
zabele�enih misli pri visoki stopnji vpletenosti (P= 0,089) in skupino spremenljivk skupen čas 
razmi�ljanja pri visoki stopnji vpletenosti (P=0,098). To pomeni, da lahko sprejmemo sklep, da 
so variance med skupinami enake. Tako podatki za te skupine izpolnjujejo zahteve, ki jih 
postavlja druga predpostavka analize variance. Za skupino spremenljivk argumenti proti ničelno 
hipotezo zavrnemo pri stopnji značilnosti P=0,018 in sprejmemo sklep, da se variance med 
skupinami razlikujejo. Podatki te skupine spremenljivk torej ne zado�čajo drugi zahtevi analize 
varianc. 
 
Tretja predpostavka, ki temelji na domnevi, da znotraj skupin ni odvisnosti, je prav tako 
izpolnjena, saj nimamo opravka s podatki,  ki bi bili povezani s časovno dimenzijo.  
 
 
Analiza 
 
1.1 �tevilo misli: 
H0 : µnikoli. = µ1 krat. = µ2-4 krat= µ5 krat in več; H1 : vse µy niso enake 
 
1.2 Čas razmi�ljanja: 
H0 : µnikoli. = µ1 krat. = µ2-4 krat= µ5 krat in več; H1 : vse µy niso enake 
 
1.3 Argumenti za: 
H0 : µnikoli. = µ1 krat. = µ2-4 krat= µ5 krat in več; H1 : vse µy niso enake 
 
1.3 Argumenti proti: 
H0 : µnikoli. = µ1 krat. = µ2-4 krat= µ5 krat in več; H1 : vse µy niso enake 
 
nnikoli=12; n1 krat=8; n2-4 krat=30; n5 krat in več=50  
 
V ničelnih domnevah trdimo, da so ocenjene aritmetične sredine med skupinami za 4 
spremenljivke, ki opisuje stopnjo vpletenosti (�tevilo misli in skupen čas razmi�ljanja) in 
polarnost odzivanja (argumenti za in proti) enake, medtem ko v alternativni domeni trdimo, da se 
le-te med seboj razlikujejo. Za analizo variance bomo uporabili F preizkus. Na podlagi vzorčnih 
podatkov lahko torej s stopnjo značilnosti (P=0,016) sprejmemo sklep, da obstajajo razlike v 
aritmetičnih sredinah med skupinami za spremenljivko �tevilo proti argumentov (F=3,617). 
Ničelnih domnev o enakosti aritmetičnih sredin med skupinami za spremenljivki, ki opisujeta 
stopnjo vpletenosti za oglas, ne moremo zavrniti (P�tevilo misli=0,476; Pskupen čas razmi�ljanja=0,276). 
Prav tako ne moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti aritmetičnih sredin za spremenljivko 
�tevilo argumentov za (P=0,590). 
 



Respondenti, ki oglasu LCA napitek predhodno niso bili izpostavljeni ali pa so mu bili 
izpostavljeni 1 krat, 2 do 4 krat in 5 krat ali več se v stopnji vpletenosti za oglas LCA napitek 
niso razlikovali, razlikovali pa so se le v protiargumentiranju. V tabeli 3 lahko iz izračunanih 
aritmetičnih sredin za ti dve spremenljivki po skupinah vidimo: čim večkrat so bili oglasu LCA 
napitek respondenti izpostavljeni, tem manj�e je bilo protiargumentiranje zanj. 
 
Tabela F-3: Opisna statistika  

 

Opisna statistika

12 6,75 5,101 1,473 3,51 9,99
8 4,63 3,335 1,179 1,84 7,41

nikoli/n  vem
1 krat
od 2 d
5 krat 
Skupa
nikoli/n
1 krat
od 2 d
5 krat 
Skupa
nikoli/n
1 krat
od 2 d

5 krat 

Skupa

nikoli/n
1 krat
od 2 d
5 krat 

Skupa

argumenti
proti

argumenti
za

st. trditev
pri visoki
stopnji
vpletenosti

skupen
cas
razmisljanj
a pri visoki
stopnji
vpletenosti

N
Aritmeticna

sredina
Standardni

odklon
Standardna

napaka
Spodnja

meja
Zgornja

meja

95% interval zaupanja
za aritmeticno sredino

 
 
 
 
 

 
 

30 4,73 3,685 ,673 3,36 6,114 krat
o 
e

50 3,16 3,190 ,451 2,25 4,07
100 4,18 3,759 ,376 3,43 4,93

12 11,25 5,011 1,447 8,07 14,43
8 7,88 5,055 1,787 3,65 12,10

30 10,80 6,288 1,148 8,45 13,15
50 10,16 5,902 ,835 8,48 11,84

100 10,30 5,839 ,584 9,14 11,46
12 4,83 1,850 ,534 3,66 6,01

8 4,25 2,121 ,750 2,48 6,02
30 5,80 2,631 ,480 4,82 6,78

50 5,14 3,136 ,444 4,25 6,03

100 5,23 2,792 ,279 4,68 5,78
12 20,250 7,6351 2,2041 15,399 25,101

8 16,688 8,2329 2,9108 9,805 23,570
30 26,450 15,5759 2,8438 20,634 32,266

50 23,100 14,5903 2,0634 18,953 27,247

100 23,250 13,9781 1,3978 20,476 26,024

in vec
j
e vem

o 4 krat
in vec
j
e vem

o 4 krat

in vec

j

e vem

o 4 krat
in vec

j

 



Tabela F-4: preizkus domneve o razliki med aritmetični sredinami za več neodvisnih vzorcev za 
spremenljivke �tevilo misli na visoki stopnji vpletenosti, skupen čas razmi�ljanja na visoki 
stopnji vpletenosti, �tevilo protiargumentov in �tevilo argumentov za 

 

Analiza variance

142,048 3 47,349 3,617 ,016
1256,712 96 13,091
1398,760 99

66,355 3 22,118 ,642 ,590
3308,645 96 34,465
3375,000 99

19,723 3 6,574 ,839 ,476
751,987 96 7,833

771,710 99

760,856 3 253,619 1,310 ,276
18582,394 96 193,567
19343,250 99

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj
Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

Med skupinami
Znotraj skupin
Skupaj

argumenti proti

argumenti za

st. trditev pri visoki
stopnji vpletenosti

skupen cas
razmisljanja pri visoki
stopnji vpletenosti

Vsota
kvadratov

Stopnja
prostosti

Sredina
kvadratov F

Stopnja
znacilnosti

 

  

 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA G: Preizkus domneve o razliki med stopnjo vpletenosti in razliki med 
polarnostjo odzivanja na oglas LCA napitek glede na �tevilo obiskov čakalnic 
zdravstvenih domov v zadnjem mesecu  
 

Z analizo variance �elimo preveriti ali obstajajo med respondenti statistično značilne razlike v 
stopnji vpletenosti za oglas LCA napitek in polarnosti odzivanja nanj. Respondente sem 
razvrstila v 4 skupine in sicer tiste, ki so katerokoli čakalnico ZD v zadnjem mesecu obiskali 1 
krat, 2 krat, 3krat in več kot 3 krat. 
 
Preverjanje predpostavk analize variance 
 
Preden se lotimo analize variance je potrebno preveriti predpostavke na katerih metoda temelji.  
 
Iz tabele G-1 je razvidno, da se spremenljivke ne porazdeljuje normalno. Kljub temu ta 
predpostavka ni hudo kr�ena za skupino spremenljivk, ko so respondenti obiskali čakalnico le 1 
krat, saj je �tevilo enot v tej skupini dovolj veliko, malo bolj problematične s tega vidika, pa so 
ostale 3 skupine spremenljivk.  
      



Tabela G-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivke �tevilo misli na 
visoki stopnji vpletenosti, skupen čas razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti, �tevilo 
protiargumentov in �tevilo argumentov za glede na �tevilo obiskov čakalnic. 

Statistics

55 55 55 55
5,76 26,400 4,20 10,91

2,893 15,1537 3,135 6,010
,449 1,198 ,422 -,342

-,646 1,262 -,988 -1,015
23 23 23 23

4,35 19,957 3,87 8,26
1,945 11,5433 4,789 4,817
1,003 1,668 1,192 1,126
1,098 3,410 ,070 1,436

12 12 12 12
5,83 23,500 4,17 12,83

3,589 12,3583 2,038 6,562
,587 1,016 1,123 ,086

-1,552 ,529 ,395 -,538
10 10 10 10

3,60 13,200 4,80 8,60
1,838 7,6420 5,884 4,926
-,601 ,813 ,932 ,064

-1,899 ,157 -1,045 -1,857

N
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis
N
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis
N
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis
N
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis

stevilo
obiskov
cakalnice v
zadnjem
mesecu
1 krat

2 krat

3 krat

vec kot 3 krat

st. trditev
pri visoki
stopnji

vpletenosti

skupen cas
razmisljanj
a pri visoki

stopnji
vpletenosti

argumenti
proti

argumenti
za

 
 
Tabela G-2:Preizkus o homogenosti variance  

 

Test of Homogeneity of Variances

7,518 3 96 ,000
1,155 3 96 ,331

4,380

2,110

argumenti proti
argumenti za
st. trditev pri visoki
stopnji vpletenosti
skupen cas
razmisljanja pri visoki
stopnji vpletenosti

Levene
Statistic df1 df2 Sig.

 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne 
skupinami za skupino spremenljivk
pri visoki stopnji vpletenosti (P=0,1
med skupinami teh dveh spremenlji
3 96 ,006

3 96 ,104

 

moremo zavrniti ničelne domneve o enakosti varianc med 
 argumenti za (P=0,331) in skupino skupen čas razmi�ljanja 
04). To pomeni, da lahko sprejmemo sklep, da so variance 

vk enake. Tako podatki za ti skupini izpolnjujeta zahteve, ki 



jih postavlja druga predpostavka analize variance. Za skupini spremenljivk argumenti proti in 
�tevilo trditev pri visoki stopnji vpletenosti ničelni hipotezi zavrnemo pri zanemarljivi stopnji 
značilnosti in sprejmemo sklep, da se variance med skupinami razlikujejo. Podatki teh 2 skupin 
spremenljivk torej ne zado�čajo drugi zahtevi analize varianc. 
 
Tretja predpostavka, ki temelji na domnevi, da znotraj skupin ni odvisnosti, je prav tako 
izpolnjena, saj nimamo opravka s podatki,  ki bi bili povezani s časovno dimenzijo.  
 
Analiza 
 
1.1 �tevilo misli: 
H0 : µ1 krat. = µ2 krat. = µ3 krat= µveč kot 3 krat; H1 : vse µy niso enake 
 
1.2 Čas razmi�ljanja 
H0 : µ1 krat. = µ2 krat. = µ3 krat= µveč kot 3 krat; H1 : vse µy niso enake 
 
1.3 �tevilo protiargumentov 
H0 : µ1 krat. = µ2 krat. = µ3 krat= µveč kot 3 krat; H1 : vse µy niso enake 
 
1.4 �tevilo argumentov za 
H0 : µ1 krat. = µ2 krat. = µ3 krat= µveč kot 3 krat; H1 : vse µy niso enake 
 
n1 krat=55; n2 krat=23; n3 krat=12; nveč kot 3 krat=10  
 
V ničelni domnevi trdimo, da so ocenjene aritmetične sredine med skupinami za 4 
spremenljivke, ki opisuje stopnjo vpletenosti (�tevilo misli in skupen čas razmi�ljanja) in 
polarnost odzivanja (argumenti za in proti) enake, medtem ko v alternativni domnevi trdimo, da 
se le-te med seboj razlikujejo. Za analizo variance bomo uporabili F preizkus. Na podlagi 
vzorčnih podatkov lahko torej s stopnjo značilnosti P=0,038 sprejmemo sklep, da obstajajo 
razlike v aritmetičnih sredinah med skupinami za spremenljivko �tevilo zabele�enih misli na 
visoki stopnji vpletenosti (F=2,918). Prav tako lahko s stopnjo značilnosti P=0,024 zavrnemo 
ničelno domnevo o enakosti aritmetičnih sredin med skupinami za spremenljivko skupen čas 
razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti (F=3,295). Ničelnih domnev o enakosti aritmetičnih 
sredin med skupinami za spremenljivki, ki opisujeta polarnost odzivanja na oglas, ne moremo 
zavrniti (Pargumenti proti=0,936; Pargumenti za=0,087). 
 
Respondenti, ki so katerokoli čakalnico zdravstvenega doma v zadnjem mesecu obiskali ali 1 
krat ali 2 krat ali 3 krat ali več kot 3 krat se v polarnosti odzivanja na oglas LCA napitek niso 
razlikovali, razlikovali pa so se v stopnji vpletenosti (merjeno z obojim, �tevilom zabele�enih 
misli in skupnim časom razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti). V tabeli 3 lahko iz 
izračunanih aritmetičnih sredin za ti dve spremenljivki po skupinah vidimo, da večkrat kot so 



respondenti katerokoli čakalnico ZD obiskali v zadnjem mesecu ni�je so bili vpleteni za oglas 
LCA napitek. 
 
Tabela G-3: Opisna statistika  

Descriptives

55 4,20 3,135 ,423 3,35 5,05
23 3,87 4,789 ,999 1,80 5,94
12 4,17 2,038 ,588 2,87 5,46

1 krat
2 krat
3 krat

argumenti proti

argumenti za

st. trditev pri visoki
stopnji vpletenosti

skupen cas
razmisljanja pri visoki
stopnji vpletenosti

N Mean
Std.

Deviation
Std.
Error

Lower
Bound

Upper
Bound

95% Confidence
Interval for Mean

 

 
 

10 4,80 5,884 1,861 ,59 9,01vec kot 3 krat

100 4,18 3,759 ,376 3,43 4,93
55 10,91 6,010 ,810 9,28 12,53
23 8,26 4,817 1,004 6,18 10,34
12 12,83 6,562 1,894 8,66 17,00
10 8,60 4,926 1,558 5,08 12,12

100 10,30 5,839 ,584 9,14 11,46
55 5,76 2,893 ,390 4,98 6,55
23 4,35 1,945 ,406 3,51 5,19
12 5,83 3,589 1,036 3,55 8,11
10 3,60 1,838 ,581 2,29 4,91

100 5,23 2,792 ,279 4,68 5,78
55 26,40 15,1537 2,043 22,303 30,497
23 19,96 11,5433 2,407 14,965 24,948
12 23,50 12,3583 3,568 15,648 31,352

10 13,20 7,6420 2,417 7,733 18,667

100 23,25 13,9781 1,398 20,476 26,024

Total
1 krat
2 krat
3 krat
vec kot 3 krat
Total
1 krat
2 krat
3 krat
vec kot 3 krat
Total
1 krat
2 krat
3 krat
vec kot 3 krat

Total

 



Tabela G-4: preizkus domneve o razliki med aritmetični sredinami za več neodvisnih vzorcev za 
spremenljivke �tevilo misli na visoki stopnji vpletenosti, skupen čas razmi�ljanja na visoki 
stopnji vpletenosti, �tevilo protiargumentov in �tevilo argumentov za glede na �tevilo obiskov 
čakalnic. 

 

ANOVA

6,085 3 2,028 ,140 ,936
1392,675 96 14,507
1398,760 99
221,953 3 73,984 2,253 ,087

3153,047 96 32,844
3375,000 99

64,499 3 21,500 2,918 ,038
707,211 96 7,367

771,710 99

1805,993 3 601,998 3,295 ,024
17537,257 96 182,680
19343,250 99

Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total
Between Groups
Within Groups
Total

Between Groups
Within Groups
Total

argumenti proti

argumenti za

st. trditev pri visoki
stopnji vpletenosti

skupen cas
razmisljanja pri visoki
stopnji vpletenosti

Sum of
Squares df

Mean
Square F Sig.

 

  



PRILOGA H: Kumulativno �tevilo obkro�enih trditev za celoten vzorec glede na 
čas, namenjen razmi�ljanju o posamezni trditvi in stopnjo vpletenosti 
 

TRDITVE 
Ni 

razmi
�ljal 

Razmi�ljal 
malo časa

Razmi�ljal 
srednje 

dolgo časa 

Razmi�ljal 
več časa 

Skupno 
razmi�ljal 

Dele� 
od 

kumulat
iivnega 
�tevila 
misli 

Cas razmisljanja o licnosti 
plakata 38 52 6 4 62  

Cas razmisljanja o 
barvitosti plakata 44 36 20 0 56  

Cas razmisljanja 
zamegljenosti plakata 61 24 15 0 39  

Cas razmisljanja o besedni 
igri ZDRAVO 38 46 12 4 62  

Cas razmisljanja napisu 
"Lahka osvezitev" 64 20 16 0 36  

Cas razmisljanja o licnosti 
embalaze 62 25 13 0 38  

Cas razmisljanja o 
poznavanju ZD 36 47 17 0 64  

Cas razmisljanja o 
morebitnem ugodnem 
vplivu Zelenih dolin na 
zdravje 

46 35 19 0 54 

 

Cas razmisljanja o 
kakovosti izdelkov Zelenih 
dolin 

42 36 22 0 58 
 

Cas razmisljanja o 
strokovnosti Zelenih dolin 37 42 21 0 63  

Cas razmisljanja o 
okusnosti izdelkov Zelenih 
dolin 

61 28 10 1 39 
 

Cas razmisljanja o 
vrednotah Zelenih dolin 54 31 15 0 46  

Cas razmisljanja 
ponavljanju besedila 61 14 24 1 39  

Skupno (kumulativno 
�tevilo obkro�enih trditev 
na nizki stopnji 
vpletenosti) 

644 
 436 210 10 656 

38,1%
(=656/
1723) 

Cas razmisljanja o 
morebitni pristranskosti 
trditve "Priporocamo ga 
vsak dan ker" 

56 16 24 4 44 

 

Cas razmisljanja o 
moznosti zahtevanja 
dodatnih informacij 

62 19 18 1 38 
 

Cas razmisljanja o okusu 
"ta rdecega" izdelka 70 15 15 0 30  

Cas razmisljanja o 
morebitni povezavi s 
sadjem in stevilom okusov 

31 24 35 10 69 
 



Cas razmisljanja o dobrih 
lastnostih izdelka 29 31 39 1 71  

Cas razmisljanja o 
kaloricnosti izdelka 30 30 38 2 70  

Cas razmisljanja o pomenu 
znaka "Varuje zdravje" 53 22 23 2 47  

Cas razmisljanja o povezavi 
zaupanje izdelku - "Varuje 
zdravje" 

48 30 18 4 52 
 

Cas razmisljanja o 
zalozenosti trgovin z 
izdelkom 

76 1 15 8 24 
 

Cas razmisljanja o povezavi 
vsebnosti Inulina in 
kakovosti izdelka 

54 22 22 2 46 
 

Cas razmisljanja o 
zdravilnem ucinku zaradi 
stevilnih informacij 

52 23 23 2 48 
 

Skupno (kumulativno 
�tevilo obkro�enih trditev 
na srednji stopnji 
vpletenosti) 

 
561 

 
233 270 36 539 

31,3%
(=539/
1723) 

Cas razmisljanja o vsebini 
izdelka 69 8 19 4 31  

Cas razmisljanja za 
primerjanje zdravilnosti z 
obicajnim mlecnim 
izdelkom. 

52 14 28 6 48 

 

Cas razmisljanja o 
skladnosti ucinkov izdelka z 
lastnimi potrebami 

45 20 25 10 55 
 

Cas razmisljanja o 
zalozenosti trgovin z 
izdelkom 

76 1 15 8 24 
 

Cas razmisljanja o 
vsebnosti umetnih arom 54 14 21 11 46  

Cas razmisljanja o Inulinu 
pri drugih mlecnih izdelih 61 10 23 6 39  

Cas razmisljanja o 
razlikovanjuod 
konkurencnih mlecnih 
izdelkov 

45 7 38 10 55 

 

Cas razmisljanja o uporabi 
izdelka 57 12 21 10 43  

Cas razmisljanja o nacinu 
odpiranja embalaze 65 2 19 14 35  

Cas razmisljanja o 
morebitnem dobrem vplivu 
Inulina na prebavo 

51 13 28 8 49 
 

Cas razmisljanja o 
morebitnih zdravilnih 
ucinkih zaradi sadja 

37 20 33 10 63 
 

 
Cas razmisljanja sladilu 
namesto sladkorja 

 
60 

 
5 

 
23 

 
12 

 
40 

 



Skupno (kumulativno 
�tevilo obkro�enih trditev 
na visoki stopnji 
vpletenosti) 

672 
 126 293 109 528 

30,6%
(=528/ 
1723) 

  795 773 155  773 155 1723  

 



PRILOGA I: Razpredelnica za prikaz sestave posameznih stopenj vpletenosti 
glede na čas 
 

  

Nizka 
stopnja 

vplet. 

Srednja 
stopnja 

vplet. 

Visoka 
stopnja 

vplet. 

Razmi�ljal malo časa 66,5% 43,2% 23,9%

Razmi�ljal srednje dolgo časa 32,0% 50,1% 55,5%

Razmi�ljal več časa 1,5% 6,7% 20,6%
Skupaj 100,0% 100,0% 100,0%

 



PRILOGA J: Preizkus domneve o razliki med povprečnima vrednostima 
kognitivne in afektivne komponente vpletenosti za nakup kategorije mlečnih 
sadnih izdelkov  
 
Preverjanje hipoteze o prevladovanju kognitvne komponente vpletenosti za nakup kategorije 
mlečnih sadnih izdelkov nad afektivno sem zastavila tako, da sem preizkusila enostransko 
alternativno domnevo, v kateri sem trdila, da obstaja pozitivna razlika med povprečno vi�ino 
kognitivne komponente vpletenosti in povprečno vi�ino afektivne komponente. Pri tem sem 
uporabila preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za dva odvisna vzorca, kajti 
preveriti sem �elela ali so razlike med aritmetičnima sredinama dveh trditev statistično značilno 
različne ali le posledica vzorčne napake.   
 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela J-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivki kognitivna in 
afektivna komponenta vpletenosti za nakup kategorije mlečnih sadnih izdelkov. 

Statistika parnih vzorcev

4,663 100 1,2286 ,1229

4,710 100 1,1616 ,1162

vidik obcutenja ob nakupu
mlecnih sadnih izdelkov
vidik razmisljanja pri nakupu
mlecnih sadnih izdelkov

Par 1

Aritmeticna
sredina N

Standardni
odklon

Standardna
napaka

aritmeticne
sredine

 
 
 
 
Spremenljivki kognitivna in afektivna komponenta vpletenosti za nakup kategorije mlečnih 
sadnih izdelkov nista porazdeljeni povsem normalno. Spremenljivka vidik občutenje ob nakupu 
mlečnih sadnih izdelkov ima frekvenčno porazdelitev rahlo asimetrično v levo (gl. meri 
asimetrije (Skewness)) in je precej splo�čene oblike (mera splo�čenosti (Kurtosis)), 
spremenljivka vidik razmi�ljanje ob nakupu mlečnih sadnih pa je rahlo asimetrična v desno in 
precej splo�čene oblike. 
 
 



Analiza 
 
Tabeli J-2 in J-3: Preizkus domneve o razliki med povprečnima vi�inama kognitivne in 
afektivne komponente vpletenosti za nakup kategorije mlečnih sadnih izdelkov � preizkus dvojic 

 

Korelacije parnih vzorcev

100 -,008 ,939

vidik obcutenja ob nakupu
mlecnih sadnih izdelkov &
vidik razmisljanja pri nakupu
mlecnih sadnih izdelkov

Par 1
N Korelacija

Stopnja
znacilnosti

 
 

Preizkus dvojic

-,047 1,6974

 vidik obcutenja
ob nakupu
mlecnih sadnih
izdelkov - vidik
razmisljanja pri
nakupu mlecnih
sadnih izdelkov

Par 1

Aritmeti

sredina
Standardni

odklon

Standardna
napaka

95% Confidence
Interval of the

Difference

Parne razlike

Stopnja
cna 

 
 
H0 : µd = 0; H1 : µd >0 

di = yi, kognitivna komponenta vpletenosti  - yi, afektivna
 
 
V ničelni domnevi postavljam hipotezo, 
kognitivni in afektivni komponenti enaka
aritmetična sredina vi�ine stopnje kog
mlečnih sadnih izdelkov večja kot aritme
podlagi vzorčnih podatkov ne morem
aritmetičnima sredinama (t=0,275; P=0,7
vidik nakup kategorije mlečnih sadnih izd
,1697 -,383 ,290

aritmeticne
sredine

Spodnja
meja

Zgornja
meja

Stopnja znacilnosti  

 komponenta vpletenosti 

da je aritmetična sredina vi�i
. V alternativni domnevi pa p
nitivne komponente vpleteno
tična sredina vi�ine stopnje a

o zavrniti ničelne domneve 
84). Sledi, da se respondento
elkov ni zdel pomembnej�i od
 

-,275 99 ,784

t prostosti (oba repa)

 

ne stopnje vpletenosti pri 
ostavljam domnevo, da je 
sti za nakup kategorije 
fektivne komponente. Na 
o enakosti med obema 

m v povprečju kognitivni 
 afektivnega. 



PRILOGA K: Preizkus domneve o razliki med povprečnima vrednostima 
kognitivne in afektivne komponente vpletenosti za oglasno sporočilo  
 
Preverjanje hipoteze o prevladovanju kognitvne komponente vpletenosti za oglasno sporočilo 
nad afektivno sem zastavila tako, da sem preizkusila enostransko alternativno domnevo, v kateri 
sem trdila, da obstaja pozitivna razlika med povprečno vi�ino kognitivne komponente vpletenosti 
in povprečno vi�ino afektivne komponente. Pri tem sem uporabila preizkus o razliki med dvema 
aritmetičnima sredinama za dva odvisna vzorca, kajti preveriti sem �elela ali so razlike med 
aritmetičnima sredinama dveh trditev statistično značilno različne ali le posledica vzorčne 
napake.   
 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela K-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivki kognitivna in 
afektivna komponenta vpletenosti za oglasno sporočilo. 

Statistika parnih vzorcev

24,57 100 5,503 ,550

22,74 100 5,443 ,544

kognitivna komponenta
vpletenosti za
oglasevanje
afektivna komponenta
vpletenosti za
oglasevanje

Par 1

Aritmeticna
sredina N

Standardni
odklon

Standardna
napaka

aritmeticne
sredine

 
 
 
 
Spremenljivki kognitivna in afektivna komponenta vpletenosti za oglasno sporočilo nista 
porazdeljeni povsem normalno. Obe imata frekvenčno porazdelitev rahlo asimetrično v levo (gl. 
meri asimetrije (Skewness)), pri čemer je prva precej splo�čene oblike (mera splo�čenosti 
(Kurtosis), druga pa ima mero splo�čenosti skoraj enako 0. 
 
 



Analiza 
 
Tabeli K-2 in K-3: Preizkus domneve o razliki med povprečnima vi�inama kognitivne in 
afektivne komponente vpletenosti za oglasno sporočilo � preizkus dvojic 

 

Korelacije parnih vzorcev

100 ,816 ,000

kognitivna komponenta
vpletenosti za oglasevanje &
afektivna komponenta
vpletenosti za oglasevanje

Par 1
N Korelacija

Stopnja
znacilnosti

 
 

Preizkus dvojic

1,83 3

kognitivna komponenta
vpletenosti za
oglasevanje - afektivna
komponenta vpletenosti
za oglasevanje

Par 1

Aritmetic
na

sredina
Standa ni

odklo

Stanrdna
napaka

aritmeticne Spodnja Zgornj

95% interval
zaupanja za razliko

Parne razlike

Stopnja
Stopnja

znacilnosti
 

 

H0 : µd = 0; H1 : µd >0 

di = yi, kognitivna komponenta vpletenosti  - yi, afektivna
 
 
V ničelni domnevi postavljam hipotezo, 
kognitivni in afektivni komponenti enaka
aritmetična sredina vi�ine stopnje kogniti
kot aritmetična sredina vi�ine stopnje a
zavrnemo ničelno domnevo in z za
alternativno domnevo, da je aritmeti
vpletenosti za oglasno sporočilo večj
komponente. Sledi, da se respondentom 
oglasnih sporočil, torej bolj njihova inf
oglasna sporočila bolj skozi čutila. 
rd
,318 ,332 1,17 2,4

n sredine meja meja t pros sti (oba repa)to  

 komponenta vpletenosti 

da je aritmetična sredina vi�i
. V alternativni domnevi pa p
vne komponente vpletenosti z
fektivne komponente. Na po
nemarljivo stopnjo značilno
čna sredina vi�ine stopnje 
a kot aritmetična sredina v
v povprečju zdi rahlo bolj po
ormacijska vrednost, kot afe
a

9 5,515 99 ,000

 

ne stopnje vpletenosti pri 
ostavljam domnevo, da je 
a oglasno sporočilo večja 
dlagi vzorčnih podatkov 
sti P=0,000 sprejmemo 
kognitivne komponente 
i�ine stopnje afektivne 

memben kognitivni vidik 
ktivni vidik, ki gleda na 



PRILOGA L: Preizkus domneve o razliki med povprečnim �tevilom argumentov 
za in argumentov proti  
 
Preverjanje hipoteze o bolj pozitivnem kot negativnem ocenjevanju oglasa LCA napitek na 
mestih VITA media sem zastavila tako, da sem preizkusila enostransko alternativno domnevo, v 
kateri sem trdila, da obstaja pozitivna razlika med povprečno vrednostjo �tevila argumentov za in 
povprečno vrednostjo �tevila protiargumentov. Pri tem sem uporabila preizkus o razliki med 
dvema aritmetičnima sredinama za dva odvisna vzorca, kajti preveriti sem �elela ali so razlike 
med aritmetičnima sredinama dveh trditev statistično značilno različne ali le posledica vzorčne 
napake.   
 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela L-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za dve spremenljivki, ki opisujeta 
polarnost odzivanja na oglas LCA napitek. 

Statistika parnih vzorcev

4,18 100 3,759 ,376
10,30 100 5,839 ,584

argumenti proti
argumenti za

Par 1

Aritmeticna
sredina N

Standardni
odklon

Standardna
napaka

aritmeticne
sredine

 
 
 
Spremenljivki argumenti za in proti nista porazdeljeni povsem normalno. Spremenljivka 
argumenti proti ima frekvenčno porazdelitev precej asimetrično v desno (mera asimetrije 
(Skewness) je pozitivna) in je rahlo koničaste oblike, spremenljivka argumenti za pa bolj izstopa 
po splo�čenosti (mera splo�čenosti (Kurtosis) zna�a -0,877) in je drugače simetrična.  
 



Analiza 
 
Tabeli L-2 in L-3: Preizkus domneve o razliki med povprečnim �tevilom argumentov za in 
argumentov proti � preizkus dvojic 

 

Korelacija parnih vzorcev

100 -,246 ,013
argumenti proti
& argumenti za

Par 1
N Korelacija

Stopnja
znacilnosti

 
Preizkus dvojic

-6,12 7,683
argumenti proti -
argumenti za

Aritmeticna
sredina

Standardni
odklon

S andardna
napaka

Spodnja
meja

Zgornja
meja

95% interval
zaupanja za razliko

Parne razlike

Stopnja
prostosti

Stopnja
znacilnosti
(oba repa)

 

 
 

H0 : µd = 0; H1 : µd >0 

di = yi, argumenti za - yi, proti argumenti 
 
 
V ničelni domnevi postavljam hipotezo,
aritmetični sredini �tevila protiargumento
je aritmetična sredina �tevila podporn
protiargumentov. Na podlagi vzorčnih p
stopnjo značilnosti P=0,000 sprejmemo 
argumentov za večja od �tevila protiargum
LCA napitek na oglasnih mestih VITA m
 

t

,768 -7,64 -4,60 -7,9
  

 da je aritmetična sredina �tev
v. V alternativni domnevi pa

ih argumentov večja kot ari
odatkov zavrnemo ničelno do
alternativno domnevo, da je a

entov. Sledi, da so se respond
edia odzivali bolj pozitivno ko
t

65 99 ,000

 

ila argumentov za enaka 
 postavljam domnevo, da 
tmetična sredina �tevila 
mnevo in z zanemarljivo 
ritmetična sredina �tevila 
enti v povprečju na oglas 
t negativno.   



PRILOGA M: Preizkus domneve o razliki med povprečnim �tevilom argumentov 
za in proti po predmetu odzivanja na oglas  
 
Zanimalo me je, ali so respondenti ocenjevali sam plakat, samega komunikatorja in samo 
vsebino oglasa bolj pozitivno kot negativno. Preverjanje hipotez o bolj pozitivnem ocenjevanju 
oglasov po predmetu odzivanja na oglas LCA napitek sem zastavila tako, da sem preizkusila 
enostranske alternativne domneve, v katerih sem trdila, da obstaja pozitivna razlika med 
povprečno vrednostjo �tevila argumentov za in povprečno vrednostjo �tevila protiargumentov po 
parih spremenljivk (argumenti za in proti) za posamezni predmet odzivanja. Pri tem sem 
uporabila preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za dva odvisna vzorca, kajti 
preveriti sem �elela ali so razlike med aritmetičnima sredinama dveh trditev statistično značilno 
različne ali le posledica vzorčne napake.   
 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela M-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za dve spremenljivki, ki opisujeta 
polarnost odzivanja na plakat, komunikatorja in vsebino oglasa LCA napitek. 

Statistics

100 100 100 100 100 100
,65 1,67 1,84 ,74 2,79 6,79

,968 1,443 1,637 1,050 2,907 3,809
1,372 ,805 ,741 1,342 1,318 -,063

,725 ,311 -,267 ,928 1,222 -1,118

N
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis

Plakat:
argumenti

proti

Plakat:
argumenti

za
Komunikator:
argumenti za

Komunikator:
argumenti

proti

Vsebina
oglasa:

argumenti
proti

Vsebina
oglasa:

argumenti
za

 
 
 
Iz zgornje tabele vidimo, da spremenljivke niso porazdeljene povsem normalno. Spremenljivke 
protiargumenti za plakat, vsebino oglasa in komunikatorja so precej asimetrične v desno in 
koničaste oblike, spremenljivka podporni argumenti za zaplakat je precej asimetrična v desno in 
rahlo koničaste oblike, spremenljivka podporni argumenti za komunikatorja je prav tako precej 
asimetrična v desno, a rahlo splo�čene oblike, in nazadnje spremenljivka podporni argumenti za 
vsebino oglasa, ki je precej simetrična, vendar precej splo�čene oblike. 
 
 



Analiza 
 
Tabeli M-2 in M-3: Preizkus domneve o razliki med povprečnim �tevilom argumentov za in 
argumentov proti glede na predmet odziva� preizkus dvojic 

 

Korelacije med parnimi vzorci

100 -,235 ,018

100 -,265 ,008

100 -,220 ,028

Plakat: argumenti proti  &
Plakat: argumenti za

Par 1

Komunikator: argumenti
za  & Komunikator:
argumenti proti

Par 2

Vsebina oglasa:
argumenti proti & Vsebina
oglasa: argumenti za

Par 3

N Korelacija
Stopnja

znacilnosti

 
 

Preizkusi dvojic

-1,02 1,

1,10 2,

-4,00 5,

Plakat: argumenti proti 
Plakat: argumenti za

Par 1

Komunikator: argument
za  - Komunikator:
argumenti proti

Par 2

Vsebina oglasa:
argumenti proti - Vsebin
oglasa: argumenti za

Par 3

Aritmetic
na

sredina

Stan rd
n

nap

Standardna
napaka

95% interval
zaupanja za razlik

Parne razlike

Stopnja
 

 
 
1.1 Plakat: 

H0 : µd = 0; H1 : µd >0 

di = yi, argumenti za - yi, proti argumenti 

 

da
917 ,192 -1,40 -,64

167 ,217 ,67 1,53

276 ,528 -5,05 -2,95

a
aka

aritmeticne
sredine

Spodnja
meja

Zgornja
meja

Stopinje znacilnosti  

o

-5,320 99 ,000

5,076 99 ,000

-7,581 99 ,000

t prostosti (oba repa)

 



1.2 Komunikator: 

H0 : µd = 0; H1 : µd >0 

di = yi, argumenti za - yi, proti argumenti 

 
1.3 Vsebina oglasa: 

H0 : µd = 0; H1 : µd >0 

di = yi, argumenti za - yi, proti argumenti 

 
 
V ničelnih domnevah postavljam hipoteze, da je aritmetična sredina �tevila podpornih 
argumentov za plakat/komunikatorja/vsebino oglasa enaka aritmetični sredini �tevila 
protiargumentov za plakat/komunikatorja/vsebino oglasa. V alternativni domnevi pa postavljam 
domnevo, da je aritmetična sredina �tevila argumentov za večja kot aritmetična sredina �tevila 
protiargumentov za plakat/komunikatorja/vsebino oglasa.  
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo 1.1 in z zanemarljivo stopnjo 
značilnosti P=0,000 sprejmemo alternativno domnevo, da je za plakat aritmetična sredina �tevila 
podpornih argumentov večja od �tevila protiargumentov. Sledi, da so se respondenti v povprečju 
na plakat LCA napitek na oglasnih mestih VITA media odzivali bolj pozitivno kot negativno.   
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo 1.2 in z zanemarljivo stopnjo 
značilnosti P=0,000 sprejmemo alternativno domnevo, da je za komunikatorja (zelene doline) 
aritmetična sredina �tevila argumentov za večja od �tevila protiargumentov. Sledi, da so se 
respondenti v povprečju na komunikatorja LCA napitka na oglasnih mestih VITA media odzivali 
bolj pozitivno kot negativno.   
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo 1.3 in z zanemarljivo stopnjo 
značilnosti P=0,000 sprejmemo alternativno domnevo, da je za vsebino oglasa LCA napitek 
aritmetična sredina �tevila argumentov za večja od �tevila protiargumentov. Sledi, da so se 
respondenti v povprečju na vsebino oglasa LCA napitek na oglasnih mestih VITA media 
odzivali bolj pozitivno kot negativno.   
 



PRILOGA N: Preizkus domneve o razliki med povprečno stopnjo vpletenosti za 
oglas LCA napitek glede na lokacijo v zdravstvenem domu  
 
�elela sem ugotoviti ali obstajajo med respondenti razlike v stopnji vpletenosti glede na oddelek 
v ZD. Anketiranci so tako pri 4. nalogi v vpra�alniku izmed 36 trditev morali najprej zabele�iti 
tiste, o katerih so tudi sami razmi�ljali, medtem ko so si ogledovali oglas LCA napitek, in nato �e 
označiti za vsako izbrano trditev �e čas razmi�ljanja. Vseh 36 trditev je bilo kategoriziranih v 3 
razrede glede na stopnjo vpletenosti (v vsakem razredu po 12 trditev). 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela N-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za skupino spremenljivk, ki 
opisujejo različne stopnje vpletenosti, ločeno za splo�ni in zobni oddelek. 
 

Statistika

48 48 48 48 48 48
6,50 6,83 5,04 14,000 19,688 24,563

1,822 2,838 2,996 5,7167 8,6397 16,9441
,485 -,371 ,929 ,791 -,295 1,262
,544 -,202 -,094 ,204 ,115 ,961

52 52 52 52 52 52
5,83 5,62 5,40 16,644 21,981 22,038

3,117 3,113 2,607 10,0832 13,0459 10,5630
,357 -,271 ,497 ,821 -,149 ,762

-1,004 -1,019 -,352 ,407 -1,407 -,007

N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti
N
Aritmeticna sredina
Standardni odklon
Mera asimetrije
Mera sploscenosti

oddelek v
zdravstvenem
domu
splosni

zobni

st. trditev
pri nizki
stopnji

vpletenosti

st. trditev
pri srednji

stopnji
vpletenosti

st. trditev
pri visoki
stopnji

vpletenosti

skupen
cas pri
nizki

vpletenosti

skupen cas
razmisljanj
a pri srednji
vpletenosti

skupen cas
razmisljanj
a pri visoki

stopnji
vpletenosti

 
 
 
Kakor je razvidno iz zgornje tabele, lahko trdimo, da zgoraj navedene spremenljivke, ki 
opisujejo stopnje vpletenosti respondentov za oglas LCA napitek, niso povsem normalno 
porazdeljene, na kar je mogoče vplivalo tudi majhno �tevilo razredov. Vse spremenljivke so 
rahlo asimetrične v desno oz. levo (gl. mere asimetrije (Skewness)) in tudi splo�čene oz. 
koničaste (gl. mero splo�čenosti (Kurtosis)). 
 
 
 
 
 



Analiza 
 
Tabela N-2: preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca glede 
na oddelek v ZD, za sklop spremenljivk, ki opisujejo različne stopnje vpletenosti za oglas LCA 
napitek. 
 

Skupinska statistika

48 6,50 1,822 ,263
52 5,83 3,117 ,432
48 6,83 2,838 ,410

52 5,62 3,113 ,432

48 5,04 2,996 ,432
52 5,40 2,607 ,361
48 14,000 5,7167 ,8251
52 16,644 10,0832 1,3983
48 19,688 8,6397 1,2470
52 21,981 13,0459 1,8091
48 24,563 16,9441 2,4457
52 22,038 10,5630 1,4648

oddelek v
zdravstven
em domu
splosni
zobni
splosni
zobni

splosni
zobni
splosni
zobni
splosni
zobni
splosni
zobni

st. trditev pri nizki st.
vplet.

st. trditev pri srednji st.
vplet.

st. trditev pri visoki st.
vplet.

skupen cas pri nizki
vplet.

skupen cas razmisljanja
pri srednji vplet.

skupen cas razmisljanja
pri visoki stopnji vplet.

N
Aritmeticna

sredina
Standardni

odklon

Standardna
napaka

aritmeticne
sredine

 
 

 

   
  

  



Test neodvisnosti vzorcev

18,32 ,000 1,30 98 ,195 ,67 ,516 -,351 1,697

1,33 83,350 ,187 ,67 ,506 -,333 1,679

,993 ,321 2,04 98 ,044 1,22 ,597 ,032 2,403

2,05 97,987 ,043 1,22 ,595 ,037 2,399

1,135 ,289 ,646 98 ,520 -,36 ,560 -1,474 ,750

,643 93,538 ,522 -,36 ,564 -1,481 ,757

11,22 ,001 -1,6 98 ,114 -2,644 1,6576 -5,9337 ,6453

-1,6 81,924 ,107 -2,644 1,6236 -5,8741 ,5857

21,49 ,000 -1,0 98 ,307 -2,293 2,2322 -6,7230 2,1365

-1,0 89,141 ,299 -2,293 2,1973 -6,6591 2,0726

8,392 ,005 ,901 98 ,370 2,524 2,8005 -3,0335 8,0816

,885 77,570 ,379 2,524 2,8508 -3,1519 8,2000

Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varian
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varian
predpostavljena

Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varian
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varian
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varian
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varian
predpostavljena

st. trditev p
nizki st.
vplet.

st. trditev p
srednji st.
vplet.

st. trditev p
visoki st.
vplet.

skupen cas
pri nizki
vplet.

skupen cas
razmisljanja
pri srednji
vplet.

skupen cas
razmisljanja
pri visoki
stopnji vple

F
Stopnja

znacilnosti

Levenejev test
enakosti varianc

t
Stopnja
prostosti

Stopnja
znacilnosti
(oba repa)

Aritmeticna
sredina
razlike

Standardna
napaka
razlike

Spodnja
meja

Zgornja
meja

5% interval zaupanja
za razliko

t-test enakosti aritmeticnih sredin

 
 
 
S pomočjo preizkusa o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca sem 
posku�ala potrditi alternativno domnevo, da obstajajo statistično značilne razlike v stopnji 
vpletenosti glede na oddelek v zdravstvenem domu. V skladu z alternativno domnevo 
pričakujem torej, da bo pri posamezni spremenljivki, ki ponazarja določeno stopnjo vpletenosti, 
moč dokazati obstoj statistično značilnih razlik v �tevilu misli in času razmi�ljanja na visoki 
stopnji vpletenosti glede na oddelek.  
 

1.1 �tevilo misli na visoki stopnji vpletenosti: 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni ≠ µzobni  

  

 



1.2 Čas razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni ≠ µzobni  

 

1.3 Čas razmi�ljanja pri nizki stopnji vpletenosti 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni < µzobni  

 

1.4 �tevilo misli pri nizki stopnji vpletenosti 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni ≠ µzobni  

 

1.5 Čas razmi�ljanja pri srednji stopnji vpletenosti 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni ≠ µzobni  

 

1.6 �tevilo misli pri srednji stopnji vpletenosti 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni ≠ µzobni  

 

nsplo�ni = 48; nzobni = 52;  

 
Na podlagi vzorčnih podatkov lahko s stopnjo značilnosti P=0,044 zavrnemo ničelno 1.6 
domnevo in sprejmemo sklep, da obstajajo statistično značilne razlike pri povprečnem �tevilu 
obkro�enih trditev (povprečno �tevilo misli o oglasu) na stopnji srednje vpletenosti glede na 
oddelek. Na splo�nem oddelku so torej respondenti v povprečju zabele�ili več misli, ki so se 
navezovale na semantiko oglasa in kazale razumevanje vsebine oglasa. 
 
 S stopnjo značilnosti P=0,053 (=0,107/2) lahko zavrnamo tudi ničelno domnevo 1.2 in 
sprejmemo sklep, da obstajajo statistično značilne razlike pri povprečnem času razmi�ljanja na 
stopnji nizke vpletenosti glede na oddelek. Iz tabele 2 lahko razberemo, da so respondenti v 
zobnem oddelku v povprečju razmi�ljali dalj časa na nizki stopnji vpletenosti, torej o fizičnem 
izgledu oglasa (plakatu) in komunikatorju (blagovna znamka zelene doline). 
 
Ostalih ničelnih hipotez ne moremo zavrniti in tako tudi ne moremo trditi, da vpliva oddelek v 
zdravstvenem domu na vi�ino stopnje vpletenosti. 
 



PRILOGA O: Preizkus domneve o razliki med povprečno stopnjo vpletenosti za 
oglas LCA napitek glede na geografsko lokacijo (Ljubljana, �entjur) in oddelek 
(splo�ni, zobozdravstveni) 
 
�elela sem ugotoviti ali obstajajo med respondenti razlike v stopnji vpletenosti glede na 
geografsko lokacijo in oddelek v ZD.  
 
Tabela O-1: preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca glede 
na geografsko lokacijo in oddelek v zdravstvenem domu, za sklop spremenljivk, ki opisujejo 
različne stopnje vpletenosti za oglas LCA napitek. 

 

Skupinska statistika

lokacija
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan

Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur
Ljubljan
Sentjur

st. trditev pri nizki st. vplet.

st. trditev pri srednji st. vplet.

st. trditev pri visoki st. vplet.

skupen cas pri nizki vplet.

skupen cas razmisljanja pri
srednji vplet.
skupen cas razmisljanja pri
visoki st. vplet.
st. trditev pri nizki st. vplet.

st. trditev pri srednji st. vplet.

st. trditev pri visoki st. vplet.

skupen cas pri nizki vplet.

skupen cas razmisljanja pri
srednji vplet.
skupen cas razmisljanja pri
visoki st. vplet.

oddelek
v ZD
splosni

zobni

Aritmeticna Standardni

Standardna
napaka

aritmeticne

Sentjur
Ljubljan 

 

  

 
 

10 6,20 1,23 ,39
38 6,58 1,95 ,32
10 7,00 3,65 1,15
38 6,79 2,64 ,43
10 5,60 5,10 1,61
38 4,89 2,23 ,36
10 11,10 3,41 1,08
38 14,76 5,99 ,97
10 20,10 10,42 3,30
38 19,58 8,27 1,34
10 31,80 28,67 9,07
38 22,66 ,12 1,97
36 5,64 ,45
16
36
16
36
16
36
16
36
16
36
16

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

N odklon sredine

 
12
2,72 a

sredina  
6,25 3,94 ,99
5,83 3,18 ,53
5,13 2,99 ,75
5,72 2,81 ,47
4,69 1,96 ,49

17,54 10,99 1,83
14,63 7,60 1,90
23,25 13,66 2,28
19,13 11,44 2,86
23,79 10,81 1,80
18,09 9,11 2,28

 



Test neodvisnosti vzorcev

,863 ,358 -,581 46 ,564 -,38 ,652 -1,692 ,934

-,756 22,525 ,458 -,38 ,502 -1,418 ,660

4,0 ,051 ,207 46 ,837 ,21 1,019 -1,841 2,262

,171 11,598 ,867 ,21 1,232 -2,483 2,905

42 ,000 ,658 46 ,514 ,71 1,071 -1,451 2,862

,426 9,919 ,679 ,71 1,654 -2,984 4,394

3,0 ,092 -1,8 46 ,071 -3,663 1,9814 -7,6516 ,3253

-2,5 25,478 ,018 -3,663 1,4501 -6,6468 -,6796

1,2 ,281 ,168 46 ,867 ,521 3,1029 -5,7247 6,7668

,146 12,147 ,886 ,521 3,5579 -7,2205 8,2626

40 ,000 1,54 46 ,130 9,142 5,9361 -2,8066 21,0908

,985 9,861 ,348 9,142 9,2766 -11,5670 29,8512

7,7 ,008 -,649 50 ,519 -,61 ,942 -2,503 1,281

-,564 21,591 ,579 -,61 1,084 -2,862 1,640

,617 ,436 ,754 50 ,454 ,71 ,939 -1,178 2,595

,773 30,644 ,445 ,71 ,916 -1,161 2,577

3,9 ,055 1,33 50 ,189 1,03 ,777 -,527 2,596

1,53 40,564 ,135 1,03  -,334 2,404

1,5 ,234 ,962 50 ,341 2,917 3,0318 -3,1729 9,0063

1,11 40,744 ,275 2,917 2,6386 -2,4131 8,2465

2,9 ,092 1,05 50 ,297 4,125 3,9156 -3,7397 11,9897

1,13 34,137 ,267 4,125 3,6558 -3,3033 11,5533

,182 ,672 1,84 50 ,072 5,698 3,1024 -,5335 11,9293

1,96 33,947 ,058 5,698 2,9030 -,2020 11,5978

Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena

Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena

Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena
Enakost varianc
predpostavljena
Neenakost varianc
predpostavljena

st. trditev pri
nizki st. vplet.

st. trditev pri
srednji st.
vplet.

st. trditev pri
visoki st.
vplet.

skupen cas
pri nizki vplet.

skupen cas
razmisljanja
pri srednji
vplet.

skupen cas
razmisljanja
pri visoki st.
vplet.

st. trditev pri
nizki st. vplet.

st. trditev pri
srednji st.
vplet.

st. trditev pri
visoki st.
vplet.

skupen cas
pri nizki vplet.

skupen cas
razmisljanja
pri srednji
vplet.

skupen cas
razmisljanja
pri visoki st.
vplet.

oddelek
v
zdravstv
enem
domu
splosni

zobni

F

Stopnja
znacilno

sti

Levenejev test
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varianc

t

Stopnja
prostos
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repa)
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cna
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Standard
na

napaka
razlike

Spodnja
meja

Zgornja
meja

95% interval
zaupanja za razliko

t-test enakosti aritmeticnih sredin

 
 
 



S pomočjo preizkusa o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca sem 
posku�ala potrditi alternativno domnevo, da obstajajo statistično značilne razlike v stopnji 
vpletenosti glede na geografsko lokacijo in oddelek v zdravstvenem domu. V skladu z 
alternativno domnevo pričakujem torej, da bo pri posamezni spremenljivki, ki ponazarja 
določeno stopnjo vpletenosti, moč dokazati obstoj statistično značilnih razlik glede na lokacijo 
najprej na splo�nem in potem �e na zobozdravstvenem oddelku.  
 

Splo�ni oddelek (�tevilo misli in čas razmi�ljanja na vseh 3 stopnjah vpletenosti): 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana < µ�entjur  

n = 10; n�entjur = 38;  Ljubljana  
 

Zobni oddelek (�tevilo misli in čas razmi�ljanja na vseh 3 stopnjah vpletenosti): 
 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana < µ�entjur  

nLjubljana = 36; n�entjur = 16;  

 
Na podlagi vzorčnih podatkov lahko s stopnjo značilnosti P=0,036 zavrnemo ničelno domnevo 
in sprejmemo sklep, da obstajajo statistično značilne razlike pri povprečnem času razmi�ljanja na 
stopnji visoke vpletenosti glede na geografsko lokacijo in oddelek. Iz tabele 2 lahko razberemo, 
da so respondenti na zobnem oddelku v Ljubljani v povprečju razmi�ljali dalj časa o trditvah na 
visoki stopnji vpletenosti kot respondenti na zobnem oddelku v �etjurju pri Celju, kar lahko 
nakazuje njihovo vi�jo stopnjo vpletenosti za oglas LCA napitek (bolj poglobljeno razmi�ljanje). 
Ostalih 11 hipotez ne moremo zavrniti in tako trditi, da obstojijo razlike v vi�ini stopnje 
vpletenosti na splo�nem oddelku med respondenti v Ljubljani in �etjurju pri Celju 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA P: Preizkus domneve o razliki med povprečnim �tevilom argumentov 
za in proti glede na oddelek v zdravstvenem domu  
 
�elela sem ugotoviti ali obstajajo razlike v polarnosti odzivanja na oglas LCA napitek glede na 
oddelek v ZD. Odločila sem se za preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za 
neodvisna vzorca, pri čimer sem preizku�ala razliko povprečnega �tevila argumentov za med 
splo�nim in zobozdravstvenim oddelkom in razliko povprečnega �tevila argumentov proti med 
omenjenima. 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela P-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivki, ki opisujeta 
različno polarnost odzivanja na oglas LCA napitek glede na oddelek v ZD. 

Statistics

48 48
4,13 11,21

3,600 5,331
,699 -,437

-,738 -,205
52 52

4,23 9,46
3,934 6,204
1,143 ,522

,823 -,859

ValidN
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis

ValidN
Mean
Std. Deviation
Skewness
Kurtosis

oddelek v
zdravstvenem domu
splosni

zobni

argumenti
proti argumenti za

 
Vir: Raziskava 
 
Kakor je razvidno iz zgornje tabele, lahko trdimo, da zgoraj navedeni spremenljivki, ki opisujeta 
polarnost odzivanja respondentov za oglas LCA napitek na splo�nem in zobozdravstvenem 
oddelku, nista povsem normalno porazdeljeni, na kar je mogoče vplivalo tudi majhno �tevilo 
razredov. Spremenljivka argumenti proti ima frekvenčno porazdelitev precej asimetrično v desno 
(gl. mere asimetrije (Skewness)), obenem pa �e splo�čene oblike (gl. mero splo�čenosti 
(Kurtosis)) pri vzorcu splo�nega oddelka in koničaste na vzorcu zobozdravstvenega oddelka. 
Spremenljivka argumenti za je na vzorcu splo�nega oddelka precej asimetrična v levo in rahlo 
splo�čena, medtem ko je na vzorcu zobozdravstvenega oddelka precej asimetrična v desno in 
splo�čena. 
 
 
 



Analiza 
 
Tabela P-2: preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca glede 
na oddelek v ZD, za spremenljivki, ki opisujeta različno polarnost odzivanja na oglas LCA 
napitek 

Group Stati ics

4
5
4
5

oddelek v
zdravstvenem domu
splosni
zobni
splosni
zobni

argumenti proti

argumenti za

N

 

 
Independen

,002 ,964 -,140

-,140 97

3,3 ,070 1,504

1,513 97

Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed
Equal
variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

argumenti
proti

argumenti
za

F Sig.

Levene's
Test for

Equality of
Variances

t

   

 
S pomočjo preizkusa o razliki med dvema ar
posku�ala potrditi alternativno domnevo, da 
odzivanja na oglas LCA napitek glede na o
pričakujem torej, da bo pri posamezni spreme
moč dokazati obstoj statistično značilnih razlik
 

st
8 4,13 3,600 ,520
2 4,23 3,934 ,546
8 11,21 5,331 ,770
2 9,46 6,204 ,860

Mean Std. Deviation
Std. Error
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t Samples Test
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S
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889 -,11 ,756 -1,606 1,395

889 -,11 ,753 -1,601 1,389

136 1,75 1,161 -,558 4,051

133 1,75 1,154 -,544 4,038
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ma sredinama za neodvisna vzorca sem 
 statistično značilne razlike v polarnosti 
 ZD. V skladu z alternativno domnevo 
ki ponazarja določen ekstrem polarnosti, 
 oddelek.  



1.1 Argumenti za: 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni ≠ µzobni  

nsplo�ni = 48; nzobni = 52;  

 

1.2 Argumenti proti: 

H0 : µsplo�ni = µzobni; H1 : µsplo�ni ≠ µzobni  

nsplo�ni = 48; nzobni = 52;  

 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelnih domnev (1.1. in 1.2) o enakosti 
povprečnega �tevila argumentov za na splo�nem in zobozdravstvenem oddelku in enakosti 
povprečnega �tevila argumentov proti na omenjenima oddelkoma. Sledi, da se polarnost 
odzivanja na oglas LCA napitek ni razlikovala med oddelkoma. 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA R: Preizkus domneve o razliki med povprečno stopnjo vpletenosti za 
oglas LCA napitek glede na geografsko lokacijo  
 
�elela sem ugotoviti ali obstajajo med respondenti razlike v stopnji vpletenosti glede na 
geografsko lokacijo.  
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela R-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za skupino spremenljivk, ki 
opisujejo različne stopnje vpletenosti. 
 
   st. 

trdit
ev 
pri 
nizk
i 
sto
pnji 
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trditev 
pri 
srednji 
stopnji 
vplet. 
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skupen cas 
razmisljanja 
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stopnji 
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Ljubljana N 46 46 46 46 46 46 
 Aritmetična 

sredina 
5,7
6 

6,09 5,70 16,141 22,565 25,533 

 Std. Odklon 2,4
69 

3,285 3,372 10,169
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12,9806 16,3202 

 Mera 
asimetrije 

,13
0 

-,147 ,359 1,018 -,232 1,271 

 Mera 
splo�čenosti 

-
,61
3 

-,903 -,981 ,836 -1,384 1,201 

�entjur 
pri Celju 

N 54 54 54 54 54 54 

 Aritmetična 
sredina 

6,4
8 

6,30 4,83 14,722 19,444 21,306 

 Std. Odklon 2,6
62 

2,826 2,135 6,4308 9,2096 11,4214 

 Mera 
asimetrije 

,21
8 

-,574 ,963 ,650 -,146 ,966 

 Mera 
splo�čenosti 

-
,43
5 

-,298 ,174 -,337 -,099 ,494 

 
Kakor je razvidno iz zgornje tabele, lahko trdimo, da zgoraj navedene spremenljivke niso 
povsem normalno porazdeljene, na kar je mogoče vplivalo tudi majhno �tevilo razredov. 
Spremenljivka �tevilo trditev pri nizki stopnji vpletenosti ima rahlo asimetrično porazdelitev v 
desno (gl. mere asimetrije (Skewness)) in precej splo�čeno obliko tako za vzorec Ljubljana in 



�entjur pri Celju. Spremenljivka �tevilo trditev pri srednji stopnji vpletenosti je za Ljubljano 
rahlo asimetrična v levo in precej splo�čena, za �entjur pa precej asimetrična v levo in rahlo 
splo�čena. Spremenljivka �tevilo trditev pri visoki stopnji vpletenosti je za Ljubljano rahlo 
asimetrična v desno in precej splo�čena, za �entjur pa precej asimetrična v desno in rahlo 
koničasta. Spremenljivka skupen čas pri nizki stopnji vpletenosti je za Ljubljano precej 
asimetrična v desno in koničasta, za �entjur pa tudi precej asimetrična v desno, a rahlo splo�čena. 
Spremenljivka skupen čas pri srednji stopnji vpletenosti je za Ljubljano rahlo asimetrična v levo 
in precej splo�čena, za �entjur pa rahlo asimetrična v levo, njena mera splo�čenosti pa je skoraj 
enaka 0. Spremenljivka skupen čas pri visoki stopnji vpletenosti je za Ljubljano precej 
asimetrična v desno in koničasta, za �entjur pa tudi precej asimetrična v desno in samo rahlo 
koničasta. 
 



Analiza 
 
Tabela R-2: preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca glede 
na geografsko lokacijo, za sklop spremenljivk, ki opisujejo različne stopnje vpletenosti za oglas 
LCA napitek. 
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1.1 �tevilo misli na nizki stopnji vpletenosti 
H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana ≠ µ�entjur  
 
1.2 Čas razmi�ljanja na nizki stopnji vpletenosti 
H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana ≠ µ�entjur  
 
 
1.3 �tevilo misli na srednji stopnji vpletenosti 
H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana ≠ µ�entjur  
 
1.4 Čas razmi�ljanja na srednji stopnji vpletenosti 
H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana ≠ µ�entjur  
 
1.5 �tevilo misli na visoki stopnji vpletenosti 
H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana ≠ µ�entjur  
 
1.6 Čas razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti 
H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana ≠ µ�entjur  
 
nLjubljana = 46; n�entjur = 54;  
 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti nobene od 6 ničelnih domnev o enakosti 
povprečnega �tevila obkro�enih trditev (povprečno �tevilo misli o oglasu) in enakosti 
povprečnega časa razmi�ljanja na različnih stopnjah visoke vpletenosti glede geografsko 
lokacijo. 



PRILOGA S: Preizkus domneve o razliki med povprečnim �tevilom argumentov 
za in proti glede na geografsko lokacijo  
 
�elela sem ugotoviti ali obstajajo razlike v polarnosti odzivanja na oglas LCA napitek glede na 
geografsko lokacijo. Odločila sem se za preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama 
za neodvisna vzorca, pri čimer sem preizku�ala razliko povprečnega �tevila argumentov za med 
respondenti iz Ljubljane in �entjurja pri Celju in razliko povprečnega �tevila argumentov proti 
med omenjenima. 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela S-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivki, ki opisujeta 
različno polarnost odzivanja na oglas LCA napitek glede na lokacijo. 

Descriptive Statistics

46 4,28 4,129 ,914 ,156
46 10,26 6,213 ,379 -,880
46 5,63 4,941 1,136 ,684
46 4,63 4,414 ,792 -,602
46 2,00 2,280 1,187 ,559
46 2,28 3,816 1,955 3,028
54 4,09 3,449 ,984 ,105
54 10,33 5,559 -,233 -,875
54 7,17 5,161 ,286 -1,043
54 3,17 3,185 1,185 ,333
54 1,87 1,705 ,660 -,423
54 2,22 2,793 1,166 ,043

argumenti proti
argumenti za
mocni argumenti za - 5
blagi argumenti za - 4
blagi argumenti proti -2
mocni argumenti proti -1
argumenti proti
argumenti za
mocni argumenti za - 5
blagi argumenti za - 4
blagi argumenti proti -2
mocni argumenti proti -1

lokacija
Ljubljana

Sentjur pri
Celju

N Mean Std. Skewnes Kurtosis

 
 
Kakor je razvidno iz zgornje tabele, lahko trdimo, da zgoraj navedeni spremenljivki, ki opisujeta 
polarnost odzivanja respondentov za oglas LCA napitek pri mo�kih in �enskah, nista povsem 
normalno porazdeljeni, na kar je mogoče vplivalo tudi majhno �tevilo razredov. Spremenljivka 
argumenti proti je precej asimetrična v desno (gl. mere asimetrije (Skewness)), obenem pa �e 
rahlo koničaste oblike (gl. mero splo�čenosti (Kurtosis)) tako za Ljubljano kot tudi za �entjur. 
Spremenljivka argumenti za je za Ljubljano rahlo asimetrična v desno in precej splo�čena, 
medtem ko je za �entjur rahlo asimetrična v levo in precej splo�čena. Spremenljivka močni 
argumenti za je za Ljubljano in �entjur rahlo asimetrična v desno in precej splo�čena, medtem ko 
je spremenljivka blagi argumenti za pri obeh lokacijah precej asimetrična v desno in pri Ljubljani 
precej splo�čena, medtem ko je za �entjur rahlo koničasta. Spremenljivka blagi argumenti proti 
je za obe lokaciji precej asimetrična v desno in z Ljubljano precej koničasta, za �entjur pa bolj 
splo�čena, medtem ko je spremenljivka močni argumenti proti pri obeh lokacijah precej 



asimetrična v desno in pri Ljubljani zelo koničasta, za �entjur pa je mera splo�čenosti skoraj 
enaka 0. 
 
Analiza 
 
Tabela S-2: preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca glede 
na geografsko lokacijo, za spremenljivki, ki opisujeta različno polarnost odzivanja na oglas LCA 
napitek 
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-,07 1,188 -2,432 2,287

-1,54 1,015 -3,551 ,479

-1,54 1,012 -3,545 ,472

1,46 ,762 -,049 2,976

1,46 ,782 -,092 3,020

,13 ,399 -,663 ,922

,13 ,409 -,683 ,942

,06 ,663 -1,254 1,375

,06 ,679 -1,291 1,411

 



S pomočjo preizkusa o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca sem 
posku�ala potrditi alternativno domnevo, da obstajajo statistično značilne razlike v polarnosti 
odzivanja na oglas LCA napitek glede na geografsko lokacijo. V skladu z alternativno domnevo 
pričakujem torej, da bo pri posamezni spremenljivki, ki ponazarja določen ekstrem polarnosti in 
različne stopnje med njima, moč dokazati obstoj statistično značilnih razlik glede na lokacijo.  
 

1.1 Argumenti za: 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana≠ µ�entjur 

NLjubljana = 46; n�entjur = 54;  

 
 

1.2 Argumenti proti: 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana≠ µ�entjur 
 NLjubljana = 46; n�entjur = 54;  

 

1.3 Močni argumenti za � 5: 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana≠ µ�entjur 

NLjubljana = 46; n�entjur = 54;  

 

1.4 Blagi argumenti za - 4: 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana≠ µ�entjur 

NLjubljana = 46; n�entjur = 54;  

 

1.5 Blagi argumenti proti - 2: 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana≠ µ�entjur 

NLjubljana = 46; n�entjur = 54;  

 

1.6 Močni argumenti proti - 1: 

H0 : µLjubljana = µ�entjur; H1 : µLjubljana≠ µ�entjur 

NLjubljana = 46; n�entjur = 54;  

 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti nobene od ničelnih domnev (hipoteze 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6) o enakosti povprečnega �tevila argumentov za, povprečnega �tevila 
argumentov proti, povprečnega �tevila močnih argumentov za, povprečnega �tevila blagih 



argumentov za, povprečnega �tevila blagih argumentov proti in povprečnega �tevila močnih 
argumentov proti med Ljubljano in �entjurjem pri Celju. Sledi, da se odzivanje na oglas LCA 
napitek niti v pozitivni smeri niti v negativni ni razlikovalo glede na geografsko lokacijo. 
 



PRILOGA T: Preizkus domneve o razliki med povprečno stopnjo vpletenosti za 
oglas LCA napitek pri mo�kih in �enskah  
 
�elela sem ugotoviti ali obstajajo med respondenti razlike v stopnji vpletenosti glede na spol.  
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela T-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za skupino spremenljivk, ki 
opisujejo različne stopnje vpletenosti. 
 

Opisna statistika

46 5,98 3,007 ,304 ,350 -,874 ,688

46 6,65 2,953 -,076 ,350 -1,089 ,688

46 6,17 3,254 ,254 ,350 -1,087 ,688

46 15,098 9,2326 ,640 ,350 -,609 ,688

46 21,391 11,20 -,102 ,350 -1,334 ,688

46 26,837 16,51 1,075 ,350 ,661 ,688

46

54 6,30 2,186 ,168 ,325 ,082 ,639

54 5,81 3,072 -,541 ,325 -,610 ,639

54 4,43 2,034 ,677 ,325 -,009 ,639

54 15,611 7,5901 1,824 ,325 5,182 ,639

54 20,444 11,20 -,034 ,325 -,506 ,639

54 20,194 10,63 1,101 ,325 1,203 ,639
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Vse spremenljivke, ki opisujejo stopnje vpletenosti respondentov za oglas LCA napitek so 
porazdeljene pribli�no normalno ob upo�tevanju dejstva, da so rahlo asimetrične v desno oz. levo 



(gl. mere asimetrije (Skewness)) in tudi splo�čene (gl. negativne vrednosti mera splo�čenosti 
(Kurtosis)) in koničaste (gl. pozitivne vrednosti Kurtosis). Kakor je razvidno iz zgornje tabele, 
lahko trdimo, da zgoraj navedene spremenljivke niso povsem normalno porazdeljene, na kar je 
mogoče vplivalo tudi majhno �tevilo razredov. Predpostavko o normalni porazdelitvi moramo 
ovreči pri spremenljivki skupen čas razmi�ljanja pri nizki vpletenosti za �enske (je precej 
asimetrična v desno in koničasta).  
 
Analiza 
 
Tabela T-2: preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca glede 
na spol, za sklop spremenljivk, ki opisujejo različne stopnje vpletenosti za oglas LCA napitek. 

Skupinska statistika
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54 15
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,444 11,1996 1,5241
,837 16,5052 2,4336
,194 10,6294 1,4465

 

  

  
 

 



Test neodvisnosti vzorcev
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S pomočjo preizkusa o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca sem 
posku�ala potrditi alternativno domnevo, da obstajajo statistično značilne razlike v stopnji 
vpletenosti glede na spol. V skladu z alternativno domnevo pričakujem torej, da bo pri 
posamezni spremenljivki, ki ponazarja določeno stopnjo vpletenosti, moč dokazati obstoj 
statistično značilnih razlik glede na spol.  
 
1.1 �tevilo misli na nizki stopnji vpletenosti 
H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske  
 



1.2 Čas razmi�ljanja na nizki stopnji vpletenosti 
H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske  
 
 
1.3 �tevilo misli na srednji stopnji vpletenosti 
H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske  
 
1.4 Čas razmi�ljanja na srednji stopnji vpletenosti 
H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske  
 
1.5 �tevilo misli na visoki stopnji vpletenosti 
H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske  
 
1.6 Čas razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti 
H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske  
 
n�enske=54; nmo�ki=46;  
 
Na podlagi vzorčnih podatkov lahko s stopnjo značilnosti P=0,002 zavrnemo ničelno domnevo 
1.5 in sprejmemo sklep, da obstajajo statistično značilne razlike pri povprečnem �tevilu 
obkro�enih trditev (povprečno �tevilo misli o oglasu) na stopnji visoke vpletenosti glede na spol. 
S stopnjo značilnosti P=0,022 lahko zavrnamo tudi ničelno domnevo 1.6 in sprejmemo sklep, da 
obstajajo statistično značilne razlike pri povprečnem času razmi�ljanja na stopnji visoke 
vpletenosti glede na spol. Iz tabele 2 lahko razberemo, da so mo�ki v povprečju zabele�ili večje 
�tevilo misli in dalj�i čas razmi�ljanja na visoki stopnji vpletenosti, iz česar sledi, da so bili 
mo�ki v povprečju za oglas LCA napitek vi�je vpleteni kot �enske. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRILOGA U: Preizkus domneve o razliki med povprečnim �tevilom argumentov 
za in proti glede na spol  
 
�elela sem ugotoviti ali obstajajo razlike v polarnosti odzivanja na oglas LCA napitek glede na 
spol. Odločila sem se za preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna 
vzorca, pri čimer sem preizku�ala razliko povprečnega �tevila argumentov za med mo�kimi in 
�enskami in razliko povprečnega �tevila argumentov proti med omenjenima. 
 
Preverjanje predpostavke o normalni porazdelitvi 
 
Tabela U-1: Opisna statistika, mere splo�čenosti ter asimetrije za spremenljivki, ki opisujeta 
različno polarnost odzivanja na oglas LCA napitek glede na spol. 

Opisna statistika

46 5,37 3,605 ,346 -,317
46 10,65 6,251 ,162 -1,040
46 6,50 5,089 ,438 -1,157
46 4,15 4,331 1,141 -,041
46 2,30 2,250 ,912 ,102
46 3,07 3,555 1,123 ,232
46
54 3,17 3,617 1,740 2,515
54 10,00 5,505 -,034 -,773
54 6,43 5,145 ,816 -,041
54 3,57 3,407 ,790 -,523
54 1,61 1,676 ,974 ,200
54 1,56 2,892 2,718 8,553
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Kakor je razvidno iz zgornje tabele, lahko trdimo, da zgoraj navedeni spremenljivki, ki opisujeta 
polarnost odzivanja respondentov za oglas LCA napitek pri mo�kih in �enskah, nista povsem 
normalno porazdeljeni, na kar je mogoče vplivalo tudi majhno �tevilo razredov. Spremenljivka 
argumenti proti je rahlo asimetrična v desno (gl. mere asimetrije (Skewness)), obenem pa �e 
splo�čene oblike (gl. mero splo�čenosti (Kurtosis)) pri mo�kih in �enskah. Spremenljivka 
argumenti za je pri mo�kih precej asimetrična v desno in koničasta, medtem ko je pri �enskah kar 
simetrična, vendar precej splo�čena. Spremenljivka močni argumenti za je za mo�ke in �enske 
precej asimetrična v desno in za mo�ke precej splo�čena, za �enske pa je mera splo�čenosti 
skoraj enaka 0. Spremenljivka blagi argumenti za pri obeh lokacijah precej asimetrična v desno 
in pri �enskah precej splo�čena, pri mo�kih pa je mera splo�čenosti skoraj enaka 0. 
Spremenljivka blagi argumenti proti je tako za mo�ke kot tudi za �enske precej asimetrična v 



desno in rahlo splo�čena, medtem ko je spremenljivka močni argumenti proti za oba zelo 
asimetrična v desno in za mo�ke rahlo koničasta, za �enske pa je mera splo�čenosti enaka kar 
8,553, torej je frekvenčna porazdelitev izredno koničasta. 
 
 
Analiza 
 
Tabela U-2: preizkus o razliki med dvema aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca glede 
na spol, za spremenljivki, ki opisujeta različno polarnost odzivanja na oglas LCA napitek 

Test neodvisnosti vzorcev
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S pomočjo preizkusa o razliki med dvema ar
posku�ala potrditi alternativno domnevo, da 
odzivanja na oglas LCA napitek glede na sp
98 ,003 2,20 ,725 ,765 3,641
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,943 ,07 1,027 -1,964 2,113

,943 ,07 1,026 -1,963 2,111

,457 ,58 ,774 -,958 2,114

,466 ,58 ,789 -,991 2,147

,081 ,69 ,393 -,087 1,474

,089 ,69 ,403 -,107 1,494

,021 1,51 ,645 ,230 2,789

,024 1,51 ,656 ,207 2,813

 

ma sredinama za neodvisna vzorca sem 
 statistično značilne razlike v polarnosti 
adu z alternativno domnevo pričakujem 



torej, da bo pri posamezni spremenljivki, ki ponazarja določen ekstrem polarnosti in različne 
stopnje med njima, moč dokazati obstoj statistično značilnih razlik glede na spol.  
 

1.1 Argumenti za: 

H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske 

 

1.2 Argumenti proti: 

H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske 

 

1.3 Močni argumenti za � 5: 

H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske 

 

1.4 Blagi argumenti za - 4: 

H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki ≠ µ�enske 

 

1.5 Blagi argumenti proti - 2: 

H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki > µ�enske 

 

1.6 Močni argumenti proti - 1: 

H0 : µmo�ki = µ�enske; H1 : µmo�ki > µ�enske 

 

nmo�ki = 46; n�enske = 54;  

 
Na podlagi vzorčnih podatkov ne moremo zavrniti ničelnih domnev (hipoteze 1.1, 1.3, 1.4) o 
enakosti povprečnega �tevila argumentov za, povprečnega �tevila močnih argumentov za in 
povprečnega �tevila blagih argumentov za med �enskami in mo�kimi. Sledi, da se odzivanje na 
oglas LCA napitek v pozitivno smeri ni razlikovalo glede na spol. 
 
Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo ničelno domnevo (hipoteza 1.2) in s stopnjo značilnosti 
P=0,003 sprejmemo alternativno domnevo, da se aritmetična sredina �tevila argumentov proti  
razlikuje glede na spol. Iz povprečja v tabeli 2 (Group Statistics) vidimo, da so se mo�ki v 
povprečju na oglas LCA napitek na oglasnih mestih VITA media odzivali z več protiargumenti 
kot �enske. Če protiargumente �e podrobneje razčlenimo, vidimo, da obstajajo statistično 
značilne razlike med aritmetičnima sredinama blagih argumentov proti glede na spol, prav tako 



pa tudi močnih protiargumentov med mo�kimi in �enskami. Ničelno domnevo o enakosti 
aritmetičnih sredin �tevila blagih protiargumentov lahko zavrnemo pri stopnji značilnosti 
P=0,0405 (P/2 = 0,081/2, ker sem alternativno hipotezo postavila enostransko, program SPSS pa 
izračuna stopnjo značilnosti za dvostranski preizkus) in sprejememo sklep, da so se mo�ki na 
oglas LCA napitek v povprečju odzivali z več blagimi protiargumenti (hipoteza 1.5) kot �enske. 
Pri stopnji značilnosti P=0,012 (P/2 = 0,024/2) zavrnemo tudi domnevo o enakosti aritmetičnih 
sredin �tevila močnih protiargumentov glede na spol (hipoteza 1.6) in sprejmemo sklep, da so se 
mo�ki na oglas LCA napitek v povprečju odzivali z več močnimi protiargumenti kot �enske. 
 
 
 



SLOVARČEK SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
 
Attitude accessibility � dostopnost stali�ča 
Bolstering � podpiranje 
Bottom-up načelo � načelo od spodaj navzor  
Cognitive response model � Model kognitivnega odziva 
Comprehension � razumevanje  
Congruity Theory � Teorija skladnosti  
Denial � zavračanje 
Differentiation - razločevanje 
Ego gratification � nagrajevanje ega 
Elaboration � elaboracija /obdelovanje informacij 
Evaluative � Cognitive Theory � Evalvacijsko-kognitivna teorija   
Focal attention � osredotočena pozornost  
Habituation effect � efekt navajenosti 
Level of commitment to an attitude - stopnja predanosti stali�ču 
Mere exposure effect � učinek zgolj izpostavljenosti 
Need for cognition � potreba po spoznanju 
Preattention � predhodnja pozornost  
Priming instructions � osnovna navodila 
Self-monitoring � samonadzor 
Social acceptance � dru�beno sprejemanje  
Source bolster thoughts � misli, ki podpirajo komunikatorja 
Source derogation thoughts � misli, ki slab�ajo komunikatorja 
Strain � Toward � Symmetry Model � Model te�nje k simetriji   
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