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Typológia členenia aktivít marketingovej komunikácie 

A Typology of Structuring Marketing Communication's Activities 

prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD. 

  

Abstrakt: Typológia členenia nástrojov marketingovej komunikácie v súčasnosti v odbornej 

literatúre prakticky neexistuje. Existujúce členenie na nadlinkové a podlinkové aktivity je 

nedostatočné a promotion mix so svojimi piatimi zložkami (reklama, podpora predaja, osobný 

predaj, public relations, direct marketing) je neúplný. Cieľom štúdie je vytvoriť ucelenejší 

model aktivít marketingovej komunikácie, ktorý okrem promotion mixu obsahuje ďalšie 

dôležité aktivity (napr., výstavy a veľtrhy, sponzoring...), ale aj nové aktivity (napr. guerilla 

marketing, product placement...).  

Kľúčové slová: marketingová komunikácia, reklama, sales promotion, personal selling, 

public relations, direct marketing 

Abstract: Typology of structuring of marketing communication tools in the literature 

currently practically doesn't exist. The existing structuring into above the line and below the 

line activities is insufficient and promotion mix with its five components (advertising, sales 

promotion, personal selling, public relations, direct marketing) is incomplete. The study aims 

to establish a more coherent model of marketing communications activities, which in addition 

to promotion mix contains other important activities (e.g. exhibitions and fairs, 

sponsorship...),butalso new activities (e.g. guerilla marketing, product placement ...). 

Keywords: advertising, sales promotion, personal selling, public relations, direct marketing 
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Úvod 

    Marketingová komunikácia (MK) sa dostáva aj v našej praxi  stále na vyššiu úroveň. Je tomu 

tak predovšetkým v kvantitatívnom chápaní, resp. v skvalitnení jej prostriedkov, či foriem. 

Ujasnenie a zjednotenie základných teoretických kategórií v tejto oblasti však stále pociťuje (a 

ešte horšie ak nepociťuje) oblasť našej teórie i praxe. Doterajšie poznatky totiž nepostačujú, 

resp. nezodpovedajú skutočnosti. Riešením nie je doslovné preberanie západných teoretických 

modelov spolu s inojazyčnou terminológiou, ktorá nemusí vždy adekvátne zodpovedať situácii 

u nás. Naše len málo ustálené pojmy z tejto oblasti dnes naberajú ďalšie významy, resp. menia 

sa a vznikajú aj pojmy nové, zatiaľ u nás známe len z časopiseckej literatúry. Myslím si, že 

usporiadať svoj pojmový aparát si reklama bezpochyby zaslúži. Preto má nasledujúci  text 

prispieť k ujasneniu, resp. k zjednoteniu základnej terminológie, ktorej sa väčšina autorov 

vyhýba. Zaujíma nás predovšetkým súčasť marketingového mixu označovaná ako promotion - 

reklama je jeho súčasťou. Začlenenie do celkového rámca marketingu je potrebné, pretože 

v praxi, ale aj v odborných textoch sa stále zamieňajú pojmy reklama a propagácia, propagácia 

a marketingová komunikácia a v širšej verejnosti dokonca aj reklama a marketing (napr. 

sociálna reklama a sociálny marketing a pod.). V bývalom Československu sa viazal pojem 

propagácia so socializmom a reklama s kapitalizmom. Okrem toho je to aj nie celkom identický 

charakter činností, ktoré sa síce prekladovo dávajú do roviny ekvivalentu, no v jednotlivých 

krajinách majú svoj špecifický obsah. Napríklad, reklama je chápaná v USA ako platené, 

neosobné šírenie informácií prostredníctvom médií (tlač, rozhlas, televízia, vonkajšia reklama), 

kým u nás ju ešte stále chápeme skôr širšie - ako informácie šírené s cieľom predať tovar alebo 

službu.  

    Na základe komparatívnej i historickej analýzy základných pojmov, resp. aktivít, ktoré sa 

pod týmito označeniami skrývajú sa v praxi pokúšame o syntézu, resp. zhrnutie poznatkov 

o základných aktivitách MK - aby sme mohli nájsť strešný pojem pre tieto aktivity a aby sme 

ich mohli označiť cudzím pojmom - promotion mix, alebo našim (resp. takým, ktorý sa u nás 

už udomácnil) – reklamný, propagačný mix, alebo mix marketingovej komunikácie. Hlavným 

cieľom tejto práce je pokus vytvoriť aktuálny model typológie členenia nástrojov integrovanej 

marketingovej komunikácie (IMK). 

    Frekventovane uvádzaný promotion mix so svojimi štyrmi, resp. dnes už skôr piatimi 

aktivitami totiž už dávno nezodpovedá situácii v praxi. 
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Súčasný stav problematiky 

    Členenie nástrojov marketingovej komunikácie sa v súčasnosti u nás skôr zanedbáva ako 

rieši. Je tomu tak ostatne aj vo väčšine publikácií  vydávaných v zahraničí (dokazuje to 

napokon aj prekladová literatúra, ktorá u nás vychádza).  

    Príčin je viacero: V prvom rade sa v oblasti teórie (v ČR, SR) vychádza zo západných 

zahraničných klasikov literatúry o marketingu, resp. o marketingovej komunikácii. A tí sa ňou 

zaoberajú len okrajovo, resp. sami preberajú základnú schému piatich súčastí promotion mixu 

(advertising, sales promotion, personal selling, PR a direct marketing).  

    Túto situáciu možno vysvetliť viacerými skutočnosťami: 

- Typológia členenia nástrojov marketingovej komunikácie sa zdá autorom príliš  široká pre 

aktuálne prepojenie s praxou. A tak je pohodlnejšie problém neriešiť. 

- Autori, či už vedci, alebo praktici sa orientujú predovšetkým na užšie okruhy problematiky 

(konkrétne oblasti, resp. nástroje MK, na pohľad z aspektu iných vedných disciplín, resp. 

na tvorbu propagačných prostriedkov a pod.). Je to jednoduchšie a dáva to viac príležitostí 

pre konkrétne prepojenie odborného textu s praxou v podobe riešení či návodov na 

skvalitnenie. 

- Odrazom tejto skutočnosti je samotný trh literatúry, kde sa kvalitné odborné publikácie 

predávajú vo výrazne menších nákladoch. Názvy týchto publikácií svedčia paradoxne 

o tom, že ich autori poznajú svoju cieľovú skupinu. Je to pochopiteľné, avšak problémom 

je, že sa často vydávajú viac menej neodborné „obľúbené“ praktické príručky, ktoré 

„zaručene pomôžu“ riešiť situáciu v agentúre, resp. u klienta a pod.  

    A tak sa môže zdať, že prax uvedenú kategorizáciu ani nepotrebuje - pri koncepcii kampane  

sa rozhoduje iba podľa výšky budgetu, konkrétneho predmetu, cieľa, cieľovej skupiny akcie a 

pod. V skutočnosti je však ucelený systemizovaný prehľad nástrojov, resp. aktivít MK pre 

efektívne riešenie kampaní nevyhnutný. V prvom rade teda potrebujeme hierarchický model 

aktivít MK preto, aby sme mohli vybrať pre konkrétnu kampaň tie optimálne. Aby sme pri 

plánovaní kampane IMK nezabudli zaradiť niektorú z aktivít modelu. Samozrejme, len vhodnú 

aktivitu, vo vhodnej konštelácii ostatných v kontexte s aktuálnym riešeným problémom.     

Situáciu pri vytvorení aktuálneho modelu aktivít IMK však komplikujú aj ďalšie skutočnosti: 

    -  rozdielne, resp. nejednotné výklady základných pojmov či definícií v odbornej literatúre, 

slovníkoch, časopisoch a pod.;  
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    -  jazyková bariéra - iné názvy predovšetkým pre termín propagácia
1
 vo svetových jazykoch, 

resp. posunutý význam týchto názvov;  

    -  zamieňanie termínu propagácia s reklamou a pod. z predošlých dvoch príčin a z 

neadekvátnej fixácie pojmu vo vedomí recipientov, z neodborných prekladov pojmov z 

cudzojazyčnej literatúry atď.;  

     - nechuť riešiť tieto otázky v posledných rokoch.
2
 

    Objasnenie základných pojmov - reklama, propagácia a marketingová komunikácia by však 

malo prispieť nielen k precíznejšiemu vymedzeniu jej druhov, princípov a funkcií, resp. k 

odlíšeniu od príbuzných aktivít, ale aj k zjednoteniu základnej terminológie v tejto oblasti. A to 

je nevyhnutné aj pre vytvorenie štruktúry typológie týchto aktivít. Ak chceme totiž k typológii 

pristúpiť musíme mať jasnejšie vymedzenú aj podstatu základných aktivít, resp. nástrojov MK. 

Jednoducho, ak chceme problém riešiť, musíme si vymedziť, čo je podstatou každej aktivity, 

resp. prečo a do akého systému ich vlastne chceme začleniť.  

    Uvedenú syntézu poznatkov je nevyhnutné zhrnúť pre stanovenie typológie IMK 

predovšetkým pre dve príčiny: 

1. Vymedzenie základných pojmov (reklama, propagácia, marketingová komunikácia, 

promotion) je dôležité preto, aby sme mohli utvoriť komplexný – strešný pojem, 

označenie – názov pre súhrn aktivít MK. 

2. Syntéza týkajúca sa pojmov súčasného promotion mixu (ďalších aktivít, resp. aj nových 

aktivít MK) je nevyhnutná, aby podľa tohto označenia mohli byť uvedené aktivity 

systematicky zaradené. 

Ústrednou metódou tejto práce je preto komparatívna  (resp. aj historická) analýza základných 

pojmov, resp. aj kategorizácií renomovaných autorov i našich starších prieskumov.  

 

Reklama, propagácia, marketingová komunikácia 

Najproblémovejšia v otázke základných pojmov zostáva v praxi stále identifikácia pojmu 

propagácia, resp. preklad slova promotion. S presnejším vymedzením pojmov reklama, 

marketingová komunikácia a marketing je o poznanie menej problémov. 

                                                           
1
 Strešná typológia MK sa často označuje ako propagačný, resp. promotion mix. 

2
 Podrobnejšiu charakteristiku jednotlivých okruhov (výklady pojmov, definícií, ich vzájomné zamieňanie, 

jazyková bariéra...) na základe komparatívnej analýzy nájde čitateľ v našich predošlých prácach: napr. Abeceda 

reklamy, Reklama 2000, Nová abeceda reklamy, Reklama – teoreticko-historické aspekty reklamy 

a marketingovej komunikácie.  
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    Reklama (advertising) je len časťou aktivity promotion. Prekladať výraz promotion ako 

reklama by bolo nielen veľmi priúzke, ale aj nesprávne. Pre reklamu je vhodnejší ekvivalent 

advertising. Pre propagáciu je výraz promotion príbuznejší, ale tiež nie optimálny. Pokúsime sa 

to dokázať faktami, ktoré dokumentujú predovšetkým šírku obsahu u nás dlhodobo zavedených 

pojmov propagácia a reklama. Pomôže nám to vyčleniť výraz promotion. 

Prvé naše tvrdenie vyplýva z  členenia promotion mixu na advertising (reklama), personal 

seeling (osobný predaj), sales promotion (podpora predaja), public relations (neprekladáme, 

keďže naše staršie preklady ako práca s verejnosťou, či vzťahy s verejnosťou nie sú vhodné) 

a direct marketing. Je zrejmé, že aj tu sa chápe výraz promotion širšie ako advertising. A 

promotin mix je súčasťou marketing mixu. Teda vzhľadom na šírku pojmov je marketing 

pojem najširší a reklama najužší. 

Druhým dôkazom je vývin pojmov propagácia a reklama, t.j. výklady týchto pojmov a ich 

zmeny, resp. nové významy, ako ich uvádzali odborné slovníky v priebehu histórie: 

 

    Propagácia- šíriť, rozmnožovať... odporúčať; 

    Reklama - kričať, vyvolávať, vychvaľovať... odporúčať; 

    Vývin obsahu týchto pojmov je dôkazom, že reklama a propagácia existovali stáročia vedľa 

seba, nenahrádzali sa navzájom (preto ich ani nemožno zamieňať), čo pramení z posledného 

nadobudnutého významu   - odporúčať. Pojem reklama – (reclamare) - vyvolávať, vychvaľovať  

má bližšie ku komerčnej báze, kým výraz propagácia – (propagare) - šíriť - sa viaže skôr ku 

komplexnejšiemu chápaniu (týka sa aj mimoekonomickej propagácie – napr. propagácia 

racionálnej výživy, nie reklama…), svojím spôsobom je významovo širší. 

    Keď sa pokúsime o zovšeobecnenie množstva našich i zahraničných definícií, zistíme, že:  

- propagácia je šírenie informácií s cieľom ovplyvniť recipienta všeobecnejšie - skôr 

akcentuje aspekt činnosti;  

- reklama je šírenie informácií s cieľom vychváliť a predať výrobok, službu, často je 

chápaná aj ako produkt tejto činnosti; 

    Je zrejmé, že kým pri reklame ide o šírenie informácií s cieľom predať výrobok alebo službu, 

v prípade propagácie je predmet aktivity širší. Preto by nebolo správne tvrdenie, že reklama je 

šírenie komerčných informácií a propagácia nekomerčných. 

    Tretie hľadisko predstavujú preklady názvov týchto dvoch aktivít z cudzích jazykov. Podľa 

ich charakteru v kontexte s ďalšími výrazmi možno uviesť, že najbližšie adekvátne termíny 

vo svetových jazykoch pre propagáciu a reklamu sú: 
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Terminologické porovnanie 

slovenčina      angličtina nemčina francúzština ruština 

 

propagácia    promotion        werbung          promotion  

 

reklama        advertising        werbung          publicité           reklama 

 

 

    V angličtine je to jednoduché. Výraz advertising je výrazne komerčný a používa sa 

v preklade ako platená reklama v tlači, rozhlase, televízii a na billboardoch. V nemčine sa 

výrazom werbung označuje jej hospodárska časť, i jej ďalšie oblasti, ktoré v spojení s výrazom 

werbung znamenajú politická, dopravná, zdravotnícka, spoločenská a kultúrna reklama. Vo 

francúzštine sú najadekvátnejšie pojmy promotion a publier. V ruštine je známy výraz reklama 

pre ekonomickú oblasť. Výraz propagácia tu vôbec neexistuje a ak ide o túto činnosť v 

mimoekonomickom kontexte - označujú ju ako propaganda. 

 

Ekvivalentom pojmu  reklama vo vzťahu  k strešnej propagácii  je teda  výraz obchodná 

propagácia, t.j. činnosť bezprostredne spätá s kúpou a predajom - s obchodom. 

Aj keď  si uvedomujeme, že  predošlé tvrdenie nie  je celkom  presné, domnievame sa, že 

situáciu v praxi vystihuje najvernejšie. V našich krajinách totiž ponovembrová situácia 

spôsobila, že pojem propagácia u recipientov vzbudzuje často averziu, zamieňa  sa s 

propagandou, resp. – považuje sa za komunistickú propagáciu. Preto sa objavujú tendenčné 

tvrdenia, že reklama je globálna činnosť v kapitalizme a propagácia v socializme. Načrtnuté  

chápanie by  zabránilo aj ďalším škodám, ktoré spôsobujú neadekvátne preklady uvedených 

pojmov do nášho  jazyka z  angličtiny, nemčiny... Výraz  promotion by teda bolo vhodné 

prekladať (a možno najvhodnejšie ani neprekladať) podľa kontextu ako propagácia, resp. 

marketingová komunikácia. Pre túto oblasť je však vhodnejší výraz marketing 

communication.Situáciu tu evidentne komplikujú spomenuté tvrdenia i ďalšie názory: 

    Tvrdenie: reklama je prostriedok, kým propagácia je činnosť. Je to celkom logické 

tvrdenie, keďže sa pod reklamou naozaj chápe často inzercia v novinách, resp. sa takto 

označuje relácia v elektronických médiách (no odborné príliš nie je, pramení z ľudového 

označovania aktivít). 

    Tvrdenie: reklama je vývinové štádium propagácie je tendenčné tvrdenie, veď aktivity 
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existovali vedľa seba –„ propagare“ a „reclamare“ - stáročia. 

    Tvrdenie: reklama je obchodná propagácia, propagácia je mimoekonomická aktivita 

má tiež svoju logiku, no propagácia je pojem širší. Vyvracia to i udomácňovanie pojmu 

sociálna reklama, ktoré nahradilo spoločensko-výchovnú propagáciu. 

    Tvrdenie: reklama je len neosobné, platené šírenie informácií prostredníctvom 

masových médií (anglo-americké chápanie, napr. aj Kotlera) nie je celkom presné - prečo 

potom väčšina slovníkov uvádza, že reklama vznikla v antike, keď ešte tieto médiá 

nejestvovali? 

    Publikácia Reklama, propagace, a marketingová komunikace, (v originále Advertising, 

Promotion, Marketing Communications Kenneth E. Clow a Donald E. Baack s. 11) prináša 

takisto nový pohľad na vec. Promotion chápu autori ako nadstavbu reklamy (spolu so vzťahmi 

s verejnosťou, podporou predaja, sponzoringom...) a výraz marketingová komunikácia 

uvádzajú vo vyššie uvedenom origináli v množnom čísle. Táto skutočnosť dáva za pravdu 

českému nazeraniu na problematiku, resp. na označovanie propagácie v zmysle promotion 

a vysvetľuje aj označovanie „marketingové komunikace“. Je to ďalší dôkaz, že pojmy 

v uvedenej oblasti sa vyvíjajú a ich význam sa môže časom posúvať. Barometrom kvality ich 

používania sú pre nás predovšetkým krajiny, kde je analogická činnosť už roky na vyššej 

úrovni (resp. ľudia z reklamnej teórie, praxe ale aj verejnosť označovanie preberá 

predovšetkým podľa používania v médiách, resp. zakorenených predstavách i prežitkoch). 

 

Promotion 

    Výraz promotion3 na základe uvedených skutočností možno teda preložiť najskôr ako 

propagácia.4 Veď propagácia je v každom chápaní pojem širší ako reklama (inklinuje skôr 

k šíreniu informácií ako k predaju), aj ako mimoekonomická propagácia. Preto je vhodné 

chápať výraz promotion ako propagáciuv širšom slova zmysle. Preto aj označenie 

                                                           
3Čo s výrazom promotion? Keď som sa nedávno opýtal v ČR v  priebehu pár hodín troch svojich dlhoročných 

priateľov Čechov i Slovákov, odborníkov na oblasť reklamy, ako by preložili do slovenčiny, resp. češtiny výraz 

promotion, tak prvý odpovedal propagácia, druhý komunikácia a tretí marketingová komunikácia... 

 
4
 Prekladať promotion ako podpora predaja (takéto snahy boli v Československu krátko po novembri)  bolo už 

celkom nezmyselné, veď ako by mohol promotion mix obsahovať zložku salespromotion, t. j. samu seba - 

podporu predaja?! Iné preklady promotion ako napr. reklama… by boli ešte nezmyselnejšie! Preto sa ponúka aj 

výraz promotion neprekladať a chápať ho len v spojení s promotion mixom, resp. aktivitami mimoekonomického 

charakteru. Termín propagovať je však vhodné používať, keďže sloveso reklamovať má iný význam 

predovšetkým v spojeniach propagačné pôsobenie, propagačné prostriedky a pod., kde ide o šírenie komerčných 

i nekomerčných informácií.  
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promotion mix je vhodnejšie prekladať, či užívať ako komunikačný mix, resp. mix MK, alebo 

aj ako propagačný mix. Toto chápanie však vyvoláva otázku: aký je potom rozdiel medzi 

propagáciou a marketingovou komunikáciou? Ak nadlinkové a podlinkové aktivity sú obsahom 

propagácie a nie marketingovej komunikácie, potom MK (marketing communication mix) 

treba používať v širšom zmysle ako komunikáciu, ktorá rieši prácu s trhom a je širšia o ďalšie 

súčasti (napr. sponzoring, guerilla, viral...) nielen klasický promotion mix.  

    Chápať promotion ako propagáciu v užšom zmysle, len ako spojenie ekonomickej 

a mimoekonomickej propagácie už nie je nevyhnutné, pretože aj pod označením pojmu mix 

MK sa skrývajú aktivity, ktoré pôsobia ako marketing či reklama (sociálny marketing, sociálna 

reklama) - v komerčnej i sociálnej oblasti.  

    V budúcnosti sa označenie propagácia bude musieť chápať ako súbor aktivít promotion mixu 

(čo ju môže zamieňať s marketingovou komunikáciou). Je vhodnejšie označovať ju v preklade 

ako marketing communication. Okrem toho sa zrejme označenie propagácia pre zjednodušenie 

(namiesto marketingovo komunikovať, či prostriedky MK) bude používať len v zmysle šíriť – 

propagovať, resp. ako označenie pre propagačné prostriedky – ak ich nenahradia výrazové 

prostriedky reklamy.  

     Na základe citovanej komparatívnej analýzy a následnej syntézy predošlých faktov možno 

dospieť k týmto záverom:  

   -  Propagácia a reklama sú  blízke a príbuzné aktivity, nie sú však totožné - propagácia je širší 

pojem ako reklama, ktorá je jej súčasťou. Aj (povrchný) názor, že reklama je skôr samotný 

produkt – výpoveď a propagácia činnosť, akcentuje väčšiu šírku termínu propagácia. 

   -  Reklama prezentuje (odporúča, ponúka) informácie o výrobkoch  a službách s cieľom 

ovplyvniť ich predaj prostredníctvom médií, spravidla masových. Toto šírenie je podľa 

neskorších definícií skôr neosobné a platené. Propagácia šíri navyše aj informácie 

mimoekonomickej povahy (propagácia zdravotnícka, športová, kultúrno-osvetová...) s cieľom 

napr. osvojenia  si zdraviu prospešných návykov, aktivizácie v športovej oblasti a pod.
5
, resp. 

obsahuje v sebe i ďalšie aktivity komerčnej komunikácie – public relations.... Ekvivalent pojmu 

reklama = obchodná propagácia. 

   -  Termínu propagácia zodpovedá do značnej miery v angličtine výraz promotion,  ktorý 

niektorí naši autori  prekladajú aj ako  marketingová  komunikácia.  V nemčine je to slovo 

werbung, ktoré sa však používa aj pri reklame,  vo francúzštine tiež výraz promotion.  

Vzhľadom na šírku tohto pojmu možno v praxi nazývať aj viaceré  reklamné  skutočnosti  

                                                           
5
 V súčasnosti však označenie propagácia v zmysle spoločensko-výchovnej aktivity vytláča pojem sociálna 

reklama. 
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označením  propagačné (opačný postup je často nesprávny). K termínu reklama má bližšie v 

angličtine výraz  advertising, vo francúzštine pojem recláme je už vzdialenejší.
6
 

    Na základe toho je zrejmé, že k zámene pojmov prichádza najmä v prípade propagácia 

verzus reklama, ale aj propagácia, verzus marketingová komunikácia. Aj keď v reklame ide 

o šírenie komerčných informácií, podobne ako v MK - tieto dve aktivity sa našťastie prakticky 

nezamieňajú.
7
 

Na základe uvedených skutočností možno bližšie vystihnúť propagačnú, resp. reklamnú 

činnosť nasledovne: 

Propagácia je komunikácia, ktorá  pomáha utvárať a uspokojovať ekonomické i 

mimoekonomické záujmy a potreby komunikátora i komunikanta komunikačného 

procesu.
8
Reklama zahŕňa tvorbu a šírenie špecifických informácií, či prostriedkov 

prostredníctvom médií, s cieľom vyvolať kúpu, alebo predaj výrobku alebo služby.
9
 

 

Marketing verzus reklama 

                                                           
6
Naše závery potvrdila aj  terminologická konferencia o propagácii, ktorá  sa uskutočnila 21.12.1995 v  Brne. 

Účastníci prijali  uznesenie, že termín propagácia netreba vyradiť, ale skôr očistiť od nánosu posledných 

štyridsiatych rokov. Takisto sa zhodli, že termínu propagácia zodpovedá v  angličtine termín promotion, ktorý  v 

sebe  zahŕňa  aj  reklamnú  činnosť  v angloamerickej oblasti  i ostatných krajinách západnej Európy. Ďalšie roky 

však ukázali, že termín propagácia sa „očistiť“ nepodarilo. Najmä na Slovensku výraz promotion sa používa 

bezprostrednejšie ako marketingová komunikácia. V Čechách je situácia iná. Výraz promotion sa používa 

častejšie aj v zmysle označenia propagácia, a tak sa používa aj označenie promotion mix ako propagačný mix. 

Výraz marketingová komunikácia sa tu používa skôr v množnom čísle. Pod marketingovou komunikáciou sú 

takto chápané druhy promotion-mixu (reklama, publicrelations...). 
7
Výraz promotion chápeme v tejto kapitole primárne ako propagácia. V posledných rokoch sa začína v angličtine 

používať aj termín marketing communication, no je to predovšetkým v kontexte s pôsobením integrovanej 

marketingovej komunikácie. Takto napríklad v publikácii Marketingová komunikácia belgických autorov: 

Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, J. Marketingová komunikace z roku  2003 sa v texte stretávame s označením 

MK predovšetkým v komplexnom označení celého promotion mixu. Výraz propagácia v publikácii absentuje. 

Naproti tomu takisto jedna z posledných preložených odborných publikácii o tejto problematike u nás: CLOW, 

K., BAACK, D.Reklama, propagace a marketingová komunikcace z roku 2008 prekladá výraz promotion ako 

propagácia a aj ho používa v kontexte ako „propagačný mix“. Marketingovú komunikáciu chápe skôr v zmysle 

integrovaného pôsobenia všetkých súčastí tohto mixu, čo dokumentuje napríklad názov tretej časti publikácie 

„Propagačné nástroje integrovanej marketingovej komunikácie“. Chápe pod nimi vlastne nástroje 

Kotlerovhopromotion mixu s rozdielom, že z podpory predaja vyčleňuje „spotrebiteľskú propagáciu“ ako časť 

venovanú kupónom, odmenám, vzorkám, zľavám... (Clow, Baack, 2008 s. 261-383).  
8
Zdôrazňujeme tu: aspekt komunikácie (keďže šírenie informácií je dominantou podstaty pojmu), ekonomické 

i mimoekonomické záujmy a potreby  a zadávateľa i recipienta komunikačného procesu (recipient je zdôraznený 

práve pre mimoekonomické informácie, ktoré slúžia primárne jemu). 
9
Zdôrazňujeme tu základné atribúty reklamy: proces tvorby komerčných informácií,  proces komunikácie, 

charakter prostriedkov a cieľ aktivity. Úmyselne nezdôrazňujeme atribúty reklamy podľa angloamerického 

chápania: „platené pôsobenie“ – je charakteristické, no nemusí byť nevyhnutné,„neosobné pôsobenie“, hoci je 

dnes podstatou šírenia reklamných komunikátov, lebo pod reklamou môžeme chápať aj prípravu, tvorbu 

reklamných celkov..., „šírenie myšlienok“ keďže myšlienky sú bezprostredne späté s výrobkom či službou 

v každej reklamnej výpovedi. Ak totiž ide o iné mimoekonomické myšlienky, tak ide o mimoekonomickú 

„propagáciu“, masové médiá, keďže pod médiami nechápeme vždy len masové médiá - tlač, rozhlas, televízia, 

vonkajšia reklama, veď reklama sa šíri aj prostredníctvom ďalších prostriedkov a foriem (reklamné podujatia, 

darčeky..).. 
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    Po vymedzení základných pojmov je pre stanovenie typológie IMK namieste zaradiť 

uvedené pojmy do systému spolu s ich zhrňujúcimi charakteristikami a najširším pojmom, 

ktorým je marketing. Ešte širším by mohlo byť podnikanie, ktoré však nemusí v každom 

prípade vychádzať (na vlastnú škodu) z marketingových poučiek.  

    Pre prehľadnosť uveďme  základné tézy so zjednodušeným nákresom:  

 

                                               REKLAMA 

                                              MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

                                              PROPAGÁCIA 

REKLAMA 

 

    Základom nášho tvrdenia sú na základe predošlých záverov tézy, že: marketing je pojem 

najširší, reklama najužší; marketingová komunikácia je pojem širší ako propagácia – obsahuje 

viac aktivít (resp. je chápaná z iného zorného uhla); promotion je súčasťou marketingového 

mixu; promotion = marketingová komunikácia, resp. aj propagácia; propagácia je starší pojem 

vyjadrujúci spojenie ekonomickej a mimoekonomickej propagácie.  

    Strešným pojmom celej ekonomickej oblasti je marketing,  ktorý má  za úlohu  dosiahnuť 

na  trhu maximálny  ekonomický efekt. Aj keď existujú doslova stovky jeho definícií, jeho 

podstata je jasná a odborníci sa pri jeho chápaní viac menej zhodujú. Reklama i propagácia  sú 

jeho súčasťou. Pre spresnenie miesta reklamy v marketingovej komunikácii vychádzajme 

primárne z prác Kotlera.  

 

Použime najskôr známu schému 4 P marketingového mixu (Kotler, 2001, s. 32): 

MARKETING mix 

PRODUCT 

PRICE 

PLACE 

PROMOTION 

  

    Marketing býva zjednodušene definovaný ako práca s trhom, resp. podľa Kotlera aj ako 

uspokojovanie ľudských potrieb prostredníctvom výmenných procesov.  

    Okrem promotion – t. j. marketingovej komunikácie obsahuje aj ďalšie zložky „štyroch P“ 

(napr. ďalšie péčka, napr. people, alebo packaging) t. j. cenu, distribúciu. Zahŕňa teda aj 

analýzu  trhu,  kalkulácií, imidž výrobku, konkurencie, distribučných možností, vymedzenie  

cieľa,  výšky  rozpočtu,  cieľovej  skupiny a pod.,  skrátka všetkých faktorov, prostredníctvom 
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ktorých možno dosiahnuť čo najvyšší ekonomický efekt. 

    Okrem 4 P poznáme aj ďalšie kategorizácie, napr. 4 C Roberta Lauterborna, ktoré 

nereprezentujú záujmy predajcu, ale zákazníka. Produkt je nahradený jeho hodnotou pre 

zákazníka (customervalue), miesto ceny sú to náklady zákazníka (customercosts), distribúcia sa 

mení na pohodlie nákupu (convenience) a promotion nahrádza komunikácia (communication) 

v zmysle dialógu so zákazníka (Kotler, 2003, s. 70).  

V podstate však ide o klasickú Kotlerovu schému „šitú na mieru“ zákazníka. Je to však 

v súlade s trendom ísť v ústrety spotrebiteľovi, nielen z ušľachtilých, humánnych cieľov, ale aj 

pre podporu komercie. Analogicky s tým narastá význam public relations (PR).  

    Ako pri direct marketingu, kde ide skôr o formu MK, označujú sa aj nové formy 

komunikácie, ako sú viral marketing, guerilla marketing, mobil marketing, internet marketing, 

či event marketing. Racionálne na označení je spravidla to, že ide o prácu s trhom špecifickým 

spôsobom, ale aj tak ide o označenie špecifík komunikácie, resp. komunikačného prostriedku.  

    Nasledujúca schéma predstavuje tzv. promotion mix (súčasť marketingového mixu) tiež od 

Kotlera (c.d.):  

 

PROMOTION mix 

ADVERTISING 

PERSONAL SELLING 

SALES PROMOTION  

PUBLIC  

RELATIONS 

 

Pre lepšiu prehľadnosť slúži naše spojenie obidvoch mixov: 

 

MARKETING mix    --------    PRODUCT 

                                     --------    PRICE 

                                     --------    PLACE 

                                     --------    PROMOTION mix-------  ADVERTISING  

                                                                                     -------  PERSONAL SELING 

                                                           -------  SALES PROMOTION 

                                                                       -------  PUBLIC RELATIONS 

                                                                                   ------- DIRECT MARKETING 

 

    V súčasnosti využitie klasickej reklamy v médiách v spojení s podlinkovými aktivitami musí 

byť organizované. Náhodné využívanie týchto aktivít v rámci komunikačnej kampane je 

amatérizmom, ktorý sa neopláca nikomu, či už ide o zadávateľa, agentúru, médium, 

spotrebiteľa. Práve preto vznikla v poslednej dekáde minulého storočia teória „integrovanej 
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marketingovej komunikácie“.10 No a práve pri integrovanej marketingovej komunikácii by sme 

nemali zabúdať na mix chápaný v širšom slova zmysle, nie len ako promotion mix.  

    Uviedli sme, že promotion mix sa ukazuje najvýhodnejšie v našich krajinách prekladať ako 

propagačný mix, resp. ešte vhodnejšie je označenie neprekladať, je špecifické pre miesto a čas 

keď toto označenie vzniklo. Širší pojem je komunikačný mix, tak ako je komunikácia 

nadradeným pojmom propagácii. Marketingová komunikácia je druhom komunikácie, a preto 

je adekvátnejšie nazývať aj „mix“ jej zložiek ako marketingovo komunikačný mix, resp. 

marketing communication mix.  

 

Ďalšie súčasti mixu marketinovej komunikácie 

    V predošlom texte kapitoly išlo o vymedzenie základných pojmov našej práce, ktorými sú 

predovšetkým reklama, propagácia a marketingová komunikácia.  Ich vymedzenie bolo 

potrebné pre označenie strešného názvu súborov aktivít MK. Ich zaradenie do vzájomného 

vzťahu v kontexte s marketingom je potrebné pre ich vnútorné usporiadanie v rámci 

komunikačného mixu IMK. V tejto časti uvádzame aktivity, ktoré nazývam ako príbuzné. 

Príbuzné predovšetkým reklame, ale aj ďalším súčastiam promotion mixu. 

 

 Zaraďujeme sem: 

- promotion mix11 

- vybrané aktivity MK 

- nové aktivity MK 

-  

Vybrané aktivity MK 

    V klasickom chápaní promotion mixu boli len 4 základné súčasti: reklama, osobný predaj, 

podpora predaja a public relations. V priebehu niekoľkých rokov sa k nim pričlenil direct 

marketing a v ďalších to budú iste aj iné príbuzné aktivity. Veď ich spoločným menovateľom je 

vytváranie fungujúceho mixu integrovanej marketingovej komunikácie.  

    Pri analýze súčastí marketingovej komunikácie (ktoré uvádzajú autority vo svojich 

publikáciách) okrem súčastí promotion mixu sa tak dostávame k syntéze: 

    Kotler hovorí o nástrojoch propagácie, kde zaraďuje okrem reklamy, podpory predaja, 

                                                           
10

(bližšie v poslednej časti kapitoly).  
11

Frekventovaný model aktivít promotion mixu bližšie charakterizovať netreba, lebo o jednotlivých súčastiach 

(reklama, podpora predaja, osobný predaj, publicrelations, direct marketing), existujú dnes už kvalitné publikácie 

zahraničných i našich autorov.  
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osobného predaja, public relations aj publicitu. Ku klasickým štyrom nástrojom pridáva tiež 

priamy marketing (Kotler s. 527-529). Relatívne samostatnú pozornosť venuje teda aj publicite. 

Na inom mieste svojej práce sa však zaoberá priamym marketingom, online marketingom, 

telemarketingom, resp. elektronickým nákupom.  

    Pelsmacker venuje samostatnú pozornosť aj výstavám a veľtrhom a internetovej 

komunikácii. Ako samostatnú kapitolu v práci uvádza aj medzifiremnú komunikáciu 

a komunikáciu medzinárodnú. 

    Clow a Baack okrem reklamy uvádzajú podporu predaja (zľavy, súťaže, reklamné predmety, 

spolu s výstavami a veľtrhmi...). Samostatne aj spotrebiteľskú propagáciu (kupóny, odmeny, 

výherné lotérie, rabaty, bonusy, zľavy...), osobný predaj, databázový marketing, priamy 

marketing, public relations, sponzoring a internetový marketing. 

    Schultz sa zaoberá primárne reklamou, no aj tak okrem nej analyzuje bližšie podporu predaja 

a priamy marketing. Podobne zameraný na reklamu a podporu predaja je aj G. J. Tellis. MoiAli 

okrem reklamy uvádza len priamy marketing a internetový marketing.  

    Z domácich autorov spomeňme aspoň Labskú, ktorá vo svojich prácach analyzuje primárne 

základné súčasti promotion mixu. Vysekalová k nim pridáva ďalšie dve súčasti: sponzoring 

a nové médiá (Vysekalová s. 29). Spomína však aj obalovú techniku. 

    Na základe výberu autorov a následnej analýzy MK možno k piatim zložkám promotion 

mixu pridať„ďalšie“ aktivity, na ktoré pri plánovaní IMK nesmieme zabúdať.12 

Patria sem primárne:  

sponzoring (zasahuje do oblasti propagácie, reklamy i public relations);  

výstavy a veľtrhy, ktoré súvisia s aranžovaním i hostesingom, prelínajú sa s PR, aj s celkovým 

CI; 

human relations (ako významná súčasť public relations, aj corporate  identity);  

media relations (ako relatívne samostatná súčasť publicrelations); 

packaging13 (využitie obalovej techniky sa prelína prakticky so všetkými súčasťami MK, či už 

ide o promotion mix, výstavy a veľtrhy i nové aktivity MK). 

                                                           
12

Niektoré môžu pôsobiť duplicitne, napr. human relations, media relations, či výstavy a veľtrhy bývajú 

uvádzané ako súčasti PR. Ich samostatné vyčlenenie však považujeme za dôležité pre ich obrovský potenciál 

v oblasti efektívnej IMK. Z toho istého dôvodu vyberáme aj packaging, ktorý býva uvádzaný ako súčasť prvého 

„P“ marketingového mixu. 
13

 obalová technika, jej návrhy, tvorba, realizácia..., oblasť, ktorú môžeme chápať tiež ako súčasť prvého 

marketingového „P“ (product), resp. reklamy, či podpory predaja. V skutočnosti ide o oblasť, ktorej výsledkom 

je obal, ktorý výrobok nielen chráni, informuje kupujúceho o jeho vlastnostiach, ale predovšetkým ho propaguje 

v predajni, na výstavách, veľtrhoch a jeho problematike by mala byť venovaná väčšia pozornosť aj v 

komplexnom chápaní nielen CI, ale celej IMK.  

-  
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Nové aktivity marketingovej komunikácie 

    Medzi mimoriadne dôležité  formy MK  (ich zaradenie do mixu MK, hlavne v zmysle 

integrovaného pôsobenia je nevyhnutné), patria relatívne nové formy, založené prevažne na 

charaktere informácií a spôsobe ich šírenia. Patria sem predovšetkým aktivity označované ako 

druh marketingu, pričom ich odlišuje charakteristika vyjadrená v názve (guerilla, viral, event, 

mobil, internet...) marketing. V podstate ide o druh marketingovej komunikácie označovaný 

podobne ako direct marketing,  ktorý predstavuje jej konkrétnu formu. Ich označenie ako 

„nové“ sa však už vzhľadom na časový diapazón ich využitia stáva anachronizmom.  

    Štarchoň a Hesková uvádzajú medzi novými formami aj holistický, postmoderný ambush 

marketing, branding a niektoré ďalšie druhy (Hesková, Štarchoň, 2009. 21 s.).  

    Banyár uvádza: guerilla marketing, ambient marketing, viral marketing buzz marketing, 

word of mouth, product placement, online marketing, mobile marketing, event marketing 

(Banyár, 2015, s. 9). 

    Iní autori, napr. Rajčák delí nové formy, ktoré nazýva alternatívny marketing v digitálnom 

veku primárne na nasledovné druhy marketingu: word of mouth marketing a vírusové šírenie 

posolstva, guerillu marketing (pod ktorý zaraďuje ambient m., ambush m., astroturfing 

a stealth m., buzz m., wildposting, mosquito m, sensation m.), experiental marketing 

a engagement marketing, memy a MK, enviromentálny marketing a greenwashing, event 

marketing a road show (Rajčák, 2013, s. 53-87).  

    V predošlej publikácii však člení autor spolu so spoluautorkou tieto formy na metódy 

a techniky podľa spôsobu šírenia posolstva: product placement, mobilný marketing, sociálne 

siete, socialmedia marketing a na metódy a techniky zamerané na osobitný spôsob 

prezentovania posolstva word of mouth m., buzz m., vírusový m., guerilla m., a jeho formy 

(ambush m., ambient m., mosquito m., guerilla PR) a na metódy MK využívané v niektorých 

podlinkových aktivitách: event marketing, retail a in store MK, MK verejnej, regionálnej/ 

územnej správy (Rajčák, Rajčáková, 2013, s. 81-113). Sympatický pokus o triedenie nových 

techník podľa šírenia, spôsobu atď., však tiež nemožno deliť rigorózne. Aj ďalší autori 

uvádzajú aktivity, ktoré sa často navzájom zamieňajú s ostatnými, resp. sú často ich súčasťou, 

formou, či metódou... Preto sa domnievame, že v praxi je treba vždy rozhodovať podľa 

konkrétnej situácie v konkrétnej kampani MK. Podľa toho vyberieme uvedenú aktivitu, resp. 

jej formu, metódu, či techniku. 

    Na základe prehľadu autorov, následnej analýzy modelov MK i situácie v praxi možno k 

piatim zložkám promotion mixu okrem vyššie uvedených vybraných aktivít pridať v zmysle 

efektívneho pôsobenia IMK aj tieto relatívne nové aktivity. 
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    Patria sem predovšetkým: guerilla marketing (prelína sa primárne s reklamou, ale možno ho 

využiť i v ostatných oblastiach promotion mixu, resp. pri výstavách a veľtrhoch atď. - ďalšie 

nové aktivity môžu slúžiť ako jej nosič (internet, mobil), či spôsob šírenia (viral); viral 

marketing  (prelína sa predovšetkým s reklamou, resp. guerillou, ale ako prostriedok na šírenie 

mu slúži primárne internet); event marketing (súvisí predovšetkým s PR rovnako v oblasti 

human relations, ale aj pre svojich odberateľov, priaznivcov, novinárov... V teréne, či 

prostredníctvom médií, dokáže však vytvoriť napríklad guerilovú kanapaň, ktorá sa môže šíriť 

aj virálnou cestou); mobil, alebo mobilný marketing (má masovú základňu ako internet, je tesne 

prepojený s promotion mixom a slúži tiež ako „cesta“ pre viral m.); on-line marketing, resp. 

internet marketing (nielen bannery, či webové stránky firiem, ale dáva aj „virálnu cestu“ 

prostredníctvom e-mailov, umožňuje vytvárať sociálne siete, ktoré spolu s interaktívnymi 

možnosťami sú využiteľné v oblasti marketingu); product placement (prelína sa s reklamou, 

sponzoringom, resp. aj CI, no má potenciu aj v oblasti PR); word of mouth marketing (súvisí 

s viacerými oblasťami celej MK, no predovšetkým s oblasťou promotion mixu, resp. osobným 

predajom); buzzmarketing (je skôr metódou šírenia informácií a vzhľadom na primárnu cieľovú 

skupinu novinárov súvisí predovšetkým s mediarelations, PR a samozrejme s reklamou); 

ambient marketing (je tiež skôr metóda, využíva netradičné médiá a súvisí predovšetkým s 

guerillou, resp. reklamou vôbec). 

    Medzi samostatné nové formy marketingu bývajú zaraďované aj niektoré z vyššie 

uvedených foriem. Ide tu skôr o metódy, či špecifické prostriedky šírenia, ktoré sa medzi 

sebou navzájom prelínajú. Je tomu tak napr. pri mobil m., guerilla m., či online m... 

V každom prípade je evidentné, že ich základ je postavený buď na princípe nového 

technického prostriedku (internet, mobil), alebo na spôsobe šírenia (viral a event m., product 

placement), resp. aj charakteru (guerilla a viral m.) komerčných informácií. No tak, ako sa 

môže guerilla šíriť virálnou cestou, môže sa šíriť i product placement prostredníctvom 

internetu (resp. viem si predstaviť aj event realizovaný prostredníctvom mobilu). Uvádzam to 

predovšetkým preto, aby sme si pri kampani uvedomili nielen zapojenie všetkých vhodných 

aktivít pre dosiahnutie cieľa kampane, ale aj ich vzájomné prelínanie, čo je v rámci 

integrovaného marketingového pôsobenia často mimoriadne efektívne.  

Špecifické miesto Corporate identity  

S označením marketing sa môžeme o.i. v zmysle aktivity MK stretnúť aj pri iných 

príležitostiach. Napríklad self marketing, resp. self promo vyjadrujúce propagovanie speváka, 

herca..., ktorý sa môže v prípade propagácie politika zamieňať aj s označením politický 
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marketing. Ide tu vlastne o využitie súboru aktivít a prostriedkov MK (napr. reklama, PR, 

sponzoring a pod.). Problematickejšie je už zaradenie do mixu oblasť corporate identity (CI). 

Ide svojim spôsobom o strešnú aktivitu – jednotnej, corporátnej komunikácie (resp. čiastkovo 

aj corporátnej reklamy), v rámci ktorej sa majú prezentovať všetky súčasti MK. Niektorí 

autori ju však chápu neadekvátne iba ako podmnožinu, jednu z formálnych súčastí mixu, resp. 

súčasť PR.  

    Corporate identity ako jednotná prezentácia inštitúcie na verejnosti, ktorej  cieľom je 

spoľahlivá  identifikácia (firmy, značky  tovaru...) a jej nezameniteľnosť  (jednotný image) s 

inou inštitúciouvšak prestupuje všetky zložky IMK. Usiluje sa v konečnom slede tiež aj o 

vytvorenie pozitívnych  vzťahov medzi firmou a verejnosťou, je podnikovou filozofiou, 

stratégiou. Svojimi zložkami a zaradením je veľmi špecifickou aktivitou a v širšom chápaní 

by sa v jej rámci mali realizovať vlastne všetky aktivity MK. Nielen promotion mix, resp.,  

korporátna“ reklama. Jej jednotlivé zložky sú: CORPORATE PERSONALITY (filozofia, 

poslanie a stratégia firmy), CORPORATE DIZAJN - jednotný vizuálny štýl (značka, logo, 

písmo, farba...), CORPORATE COMMUNICATIONS - jednotná komunikácia (vizuálna 

komunikácia, public relations, human relations...) a CORPORATE CULTURE - jednotná  

podniková kultúra (spôsoby jednania, zásady riadenia...). Logickou súčasťou, resp. aj 

výstupom činnosti je CORPORATE ADVERTISING - prestupuje takto oblasti: PR, podpora 

predaja, direct marketing, výstavy a veľtrhy, resp. nové aktivity guerilla, viral... Nie je im 

nadradená, ale vyžaduje si, aby sa realizovali v zmysle jednotnej prezentácie, identifikácie, 

nezameniteľnosti...   

    V spojení s CI je nevyhnutné spomenúť aj branding, resp. brandmanagement, ktorý niektorí 

autori považujú za najdôležitejší nástroj komunikácie v prostredí, kde existuje množstvo 

porovnateľných druhov tovaru, ktoré odlišuje často len ich značka. No a značka pochopiteľne 

nemôže chýbať na žiadnom obale. Obal charakterizovaný Prachárom aj ako: tichý nič 

nehovoriaci predavač a oblasť obalovej techniky – packaging nie je žiadnou novinkou, no 

v prostredí reklamných profesionálov je často nedoceňovaný, považovaný skôr za záležitosť 

tlačiarov, prepravcov tovaru a pod. Podobne ako merchandising, ktorý je chápaný rozličnými 

autormi tiež často rozporuplne. Svoju rolu však podľa konkrétnej situácie zohrávajú aj 

modeling, sampling a ďalšie prídavné aktivity MK. 
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Pokusy o vytvorenie typológie MK 

Členenie na nadlinkové a podlinkové aktivity MK 

    Marketingová komunikácia (promotion) sa skladala donedávna z klasickej reklamy, šírenej 

prostredníctvom uvedených médií a ďalších aktivít, pre ktoré sa už aj v našej praxi udomácnil 

výraz nadlinkové (ATL – Above The Line)   a podlinkové aktivity (BTL – Below The Line). 

Toto členenie vzniklo v polovici 20. storočia na základe odlišného vyplácania odmien za 

priamu reklamnú činnosť a za ďalšie aktivity MK (Baker, The Marketing Book  s. 424).  

 

 

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

 

 NADLINKOVÉ AKTIVITY                                        PODLINKOVÉ AKTIVITY 

 klasická reklama v médiách                        public relations,sales promotion         

tlač, rozhlas, televízia, billboardy                    personal selling, sponzoring, directmarketing 

 

    Napriek  používaniu v praxi označenie „nadlinky a podlinky“ v praxi už svoj význam viac 

menej stratilo. Nielen kvôli pôvodu ich označenia, ktorý s dnešnou praxou absolútne nesúvisí, 

ale aj pre príliš hrubé zjednodušenie. Člení aktivity na reklamu v médiách a na všetky ostatné. 

Génius naozaj spočíva často v jednoduchosti, ale v tomto prípade členenie ako funkčné 

nepôsobí.  

 

Využitie všeobecnej teórie komunikácie 

Keďže MK je druhom komunikácie, bolo by možné pristúpiť k členeniu jej aktivít aj podľa 

všeobecného modelu. Najčastejšie sa uvádzajú tieto druhy komunikácie: 

 ústna – písomná, 

 súkromná – verejná, 

 oficiálna – neoficiálna, 

 priama – nepriama, 

 monologická – dialogická. 

    Aplikovať členenie na oblasť MK by bolo viac menej nefunkčné. Jednotlivé druhy sa viažu 

skôr k propagačným prostriedkom (ústna a písomná, resp. aj monologická a dialogická), či 

k charakteru cieľovej skupiny, medzi ktorou prebieha (oficiálna a neoficiálna, resp. súkromná 
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a verejná) komunikácia. Zaradiť podľa týchto atribútov nástroje MK by bolo dosť 

komplikované a praxi málo prospešné. 

    Azda adekvátnejšie by bolo členenie na priame a nepriame nástroje MK, no i tu sa nástroje 

navzájom dosť prekrývajú. Spôsobuje to opäť nie jednotná charakteristika samotných 

nástrojov. Reklama sa napríklad definuje ako pôsobenie prostredníctvom médií, no veľká časť 

verejnosti pod ňou chápe aj ďalšie aktivity. 

    Lieskovská (s. 150-152) už aplikuje model komunikácie na oblasť MK, no členenie 

konkrétnych aktivít neuvádza (nebolo by to ani možné, či funkčné). Jej rozdelenie je však pre 

samotnú komunikáciu inšpiratívne: 

1. MK v zmysle osobnej a neosobnej komunikácie; 

2. MK v zmysle formálnej a neformálnej komunikácie s verejnosťou; 

3. MK v zmysle využitia mediálnych a nemediálnych prostriedkov s verejnosťou; 

4. MK v zmysle nadlinkovej a podlinkovej komunikácie; 

5. Explicitná a implicitná MK; 

    Viacero členení autorky sme komentovali vyššie, no členiť podľa nich aktivity MK by 

nebolo opodstatnené. Je dôležité skôr pre celové efektívne pôsobenie v zmysle chápania 

možnej šírky komunikačného pôsobenia.  Tak je tomu napríklad pri formálnej komunikácii, 

kde školený personál má možnosť ovplyvniť kupujúcich v predajni, či distribútorov a pod. 

Podobne je tomu aj pri verbálnom a písomnom prejave. Každý má svoje špecifiká, ktoré treba 

rešpektovať podľa konkrétnej situácie, ale predovšetkým podľa zásad písaného a rečového 

prejavu. 

Členenie podľa charakteru pôsobenia: 

 

    Členenie na off –line a on – line by bolo napriek vzostupu internetového prostredia, resp. 

jeho užívateľov zjavne nepresné. Online je jasné vymedzenie, no ostatné nazývať ako of-line 

by bolo prinajmenšom komické. Pripomína dávne členenie propagačných prostriedkov 

Prachára, ktorý ich delil na tie, ktoré na mieste predaja sú a ktoré tam nie sú.14 

    Pod priamu komunikáciu  by sme mohli  skôr zaradiť podľa nášho názoru aktivity, ktoré sú 

nasmerované na konkrétnu cieľovú skupinu a ktoré môžeme rozdeliť (podľa spôsobu 

komunikácie) na osobné (priame) a neosobné (nepriame) pôsobenie.  

Uvedené aktivity by sme mohli zasadiť do systému takto: 

                                                           
14

Už vtedy som tvrdil, že na mieste predaja budú všetky, ktoré tam prinesieme...  
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Priame pôsobenie      Nepriame pôsobenie 
 

Osobný predaj Reklama  

Direct marketing Sponzoring 

Výstavy a veľtrhy Packaging 

Humanrelations Guerilla marketing 

Mediarelations  

Mobil marketing  

Internet marketing  

Viral marketing  

Event marketing  

Telemarketing  

  

  

 

    Viaceré z aktivít MK majú však „obojaký“ charakter. Napríklad human relations či iné 

zložky PR, ale aj podpora predaja, guerilla marketing, či jednotlivé zložky CI závisia tiež od 

konkrétnej situácie, kde a ako komunikácia prebieha.  

Za základné konštanty určujúce charakter kampane MK považujeme (okrem výšky rozpočtu) 

predovšetkým cieľ a cieľovú skupinu akcie:  

 

Členenie podľa primárneho cieľa: 

 

Reklama Predaj - kúpa 

Podpora predaja Predaj - kúpa 

Osobný predaj Predaj - kúpa 

PR Vytvorenie pozitívnych vzťahov 

Direct marketing Predaj - kúpa 

Mobil marketing Predaj - kúpa 

Internet marketing Predaj - kúpa 

Viral marketing Predaj - kúpa 

Event marketing Vytvorenie pozitívnych vzťahov 

Telemarketing Predaj - kúpa 

Guerilla marketing Šokovať – upozorniť, predať 

Sponzoring Upozorniť  

Packaging Ochrana tovaru, Predaj - kúpa 

Výstavy a veľtrhy Ukázať, predať 

Humanrelations Vytvorenie pozitívnych vzťahov s vlastnými 

Mediarelations Vytvorenie pozitívnych vzťahov s novinármi 

Corporate identity Spoľahlivá identifikácia značky  

 

 Je samozrejmé, že uvedené členenie sa netýka oblasti sociálneho marketingu, resp. sociálnej 

reklamy kde je spoločensko – prospešný cieľ nadradený. Podobne možno nazerať aj na oblasť 
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PR, či jej časti HR a MR, kde ide v konečnom dôsledku tiež o ekonomický profit.  

    Členenie podľa cieľa - komerčného a nekomerčného typu kampane by bolo tiež nefunkčné, 

keďže v oblasti sociálneho marketingu sa používajú okrem osobného predaja, či podory predaja 

viac menej všetky uvedené aktivity. Uvedené členenie však nemá v praxi tiež náležité 

opodstatnenie. Väčší význam by mala skôr systemizácia aktivít podľa strešného cieľa, ktorý 

chceme v akcii dosiahnuť. Napriek výslednému komerčnému efektu napríklad v oblasti 

publicrelations, či mediarelations.  

    No aj keď je naším cieľom vytvoriť vzťahy (oblasť PR), problémom je, že aj tu sa aktivity 

navzájom prelínajú, lebo skvelá reklama vytvára aj pozitívne vzťahy a skvelé pozitívne vzťahy 

robia súčasne aj reklamu firme.15 Okrem toho je úlohou vytvárať pozitívne vzťahy s kupujúcim 

aj pri osobnom predaji a pod. Ak nám ide teda primárne o vytvorenie vzťahov PR, tak môže 

model vyzerať takto:  

    Medzi základné zložky PR patrí budovanie vzťahov dovnútra inštitúcie - human relations, 

vzťahov s novinármi press relations, dnes označované presnejšie ako media relations, jednotná 

prezentácia inštitúcie na verejnosti - corporate identity, ale aj sponzoring, samotná reklama a 

ďalšie príbuzné marketingové komunikačné aktivity. 

 

               Public relations 

 

 

  

 

human relations    media relations     corporate identity             sponzoring              reklama 

 

 

    Svojho “pavúka” môže mať teda aj PR, lebo hoci je PR len zložka komplexného systém MK, 

v praxi to môže byť často naopak. Záleží na cieli aktivity, kde bude reklama len jednou zložkou 

pri aktivitách, ktoré v rámci CI budujú pozitívny vzťah k subjektu.  

Podobne môžeme skonštruovať relatívne funkčnejšie modely pre ďalšie aktivity, napr. 

media relations: 

 

                              Media relations 

 

                                                           
15

Ako dôkaz môžeme uviesť tričká s nápismi Levi´s, CocaCola, ktoré si kupujeme a sú drahšie ako tričká čisté 

bez nápisu. Pri ich nosení robíme reklamu i PR firmám, no namiesto toho, aby nás „nosičov“ odmenili, musíme 

zaplatiť sami.  
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tlačové podujatia      event marketing          sponzoring   reklama          nové aktivity 

 

    Podobne by sme sa mohli usilovať o zaradenie hlavných nástrojov aj pri ďalších aktivitách, 

no to si môže urobiť čitateľ aj sám podľa konkrétnej situácie v praxi, t.j. nielen podľa 

primárneho cieľa, ale aj podľa ďalších kľúčových parametrov konkrétnej kampane  (predmet 

MK, rozpočet, cieľ, cieľová skupina).  

 

Členenie podľa cieľovej skupiny: 

podľa veľkosti cieľovej skupiny:masové pôsobenie (napr. reklama v tlači, rozhlase, v TV...); 

interpersonálne pôsobenie (napr. osobný predaj, event marketing...);  

podľa charakteru cieľovej skupiny:vlastní pracovníci (HR), novinári (MR), široká verejnosť 

(reklama), úzka cieľová skupina (osobný predaj);  

Mohli by sme robiť aj ďalšie členenia, napr. podľa pohlavia cieľovej skupiny: ženy (pre 

emocionálne pôsobenie vhodné teplé médiá – rozhlas, TV...), muži (skôr studené médiá – 

tlač...); podľa demografických znakov - vek, vzdelanie, miesto bydliska... Takisto by sme mohli 

uvažovať o komunikácii so zákazníkom podľa CRM, resp. o celkovom trhovom prostredí, 

konkurencii a pod. 

Členenie podľa spôsobu šírenia 

Reklama Neosobné šírenie informácií médiami 

Podpora predaja Prostriedky sústredené na mieste predaja 

Osobný predaj Osobné šírenie informácií 

PR Osobné i neosobné pôsobenie 

Direct marketing Neosobné šírenie informácií médiami 

Mobil marketing Neosobné šírenie informácií médiami 

Internet marketing Neosobné šírenie informácií médiami 

Viral marketing Neosobné šírenie informácií médiami 

Event marketing Vytvorenie pozitívnych vzťahov 

Telemarketing Neosobné šírenie informácií médiami 

Guerilla marketing Osobné i neosobné pôsobenie 

Sponzoring Neosobné šírenie informácií médiami 

Packaging Neosobné šírenie informácií médiami 

Výstavy a veľtrhy Osobné i neosobné pôsobenie 

Humanrelations Osobné i neosobné pôsobenie 

Mediarelations Osobné i neosobné pôsobenie 

Corporate identity Osobné i neosobné pôsobenie 
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Ak sa pozrieme na kontakt, tak napriek rozdeleniu sú niektoré z aktivít obojakého charakteru. 

Bližšie vymedziť by sme ich mohli na základe použitých prostriedkov: 

 

Členenie podľa technického prenosového prostriedku: 

- fotografia (súčasti promotion mixu, vybrané i väčšina nových aktivít); 

- rozhlas (productplacement, reklama, PR, sponzoring, viaceré nové aktivity); 

- film (productplacement, reklama, PR; 

- televízia (productplacement, reklama, PR; 

- telefón (telemarketing); 

- internet (internetový marketing, viral marketing, webdesign..); 

- mobil (mobilný marketing); 

- billboardy (MHD, reklama outhome..); 

-  

 Aj tu však prichádza ku špecifickým kombináciám podľa charakteru podujatia, napr. na 

výstavách a veľtrhoch možno využiť množstvo aktivít MK. 

 

Členenie chronologické: 

    Vyššie sme síce uviedli časť aktivít pod označením nové aktivity MK, ktoré tak v praxi 

bývajú označované, no robiť strešné členenie podľa ich „veku“ by bolo tiež nenáležité. Po prvé 

viaceré zo súčasných aktivít existovali v inej podobe už v staroveku (reklama, sponzoring...) 

a okrem toho už vlastne ani tie nové veľmi nové nie sú. Navyše sa v praxi viaceré z nich 

navzájom prelínajú – napr. guerila šírená ako vírus prostredníctvom mobilu, či internetu. 

    Členenia by sa dali robiť aj podľa ďalších parametrov (medzinárodný marketing, 

komunikácia v predajni, resp. ak je to možné aj komunikácia B2B, atď). Rozhodujúca by mala 

byť znalosť odborníka pri zostavení plánu MK - ten podľa budgetu, predmetu, cieľa, cieľovej 

skupiny atď. zostaví plán efektívnej IMK.  
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Na základe uvedeného by sme mohli teda zostaviť marketingovo komunikačný mix takto: 

Marketing communication mix
16

 

Mix IMK 

 

PROMOTION MIX  +   VYBRANÉ AKTIVITY   +   NOVÉ FORMY MK 

• reklama                             sponzoring                               querilla marketing 

• osobný predaj                   výstavy a veľtrhy                    viral marketing 

• podpora predaja               human relations                      event marketing 

• public relations                 mediarelations                       mobil marketing 

• direct marketing               packaging                                 internet marketing                

productplacement 

                                             CORPORATE IDENTITY 

 

    Tento model akcentuje potrebu správneho výberu nástrojov v priebehu kampane, 

predovšetkým schopnosť vybrať tie kľúčové. Ide teda o to, aby sme ich identifikovali ako 

kľúčové pri kampani IMK. Zaradené sú vlastne viac menej chronologicky podľa ich vzniku 

a frekvencie, no predovšetkým podľa ich významu a dôležitosti. 

Corporate identity prestupuje ako bolo uvedené vyššie, všetky uvedené aktivity. Preto je 

vyznačená osobitne pod nimi. V prípade potreby naplnenia jej primárnych cieľov (spoľahlivá 

identifikácia na trhu, resp. odlíšiteľnosť, nezameniteľnosť od iných značiek, resp. aktivít iných 

firiem) by ju bolo možné dokonca vymeniť namiesto označenia integrovaného mixu MK za 

integrovaný mix CI a usilovať o splnenie týchto cieľov vo všetkých uvedených aktivitách. 
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Marketing communication mix 

            Keď som pred mnohými rokmi písal prvé štúdie o tom, čo je propagácia či reklama, tak som si nemyslel, 

že tak, ako to píšem, to aj musí byť. Ale boli to prvé pokusy o vymedzenie pojmov, ktoré sa začínali vážnejšie 

používať hlavne po roku 1989.  Aj v tejto časti vychádzam zo svojich starších prác, lebo podstatu javov, ktoré 

existujú v spoločnosti stáročia nemôže zmeniť žiadne zriadenie, či módne trendy. Ani teraz si nemyslím, že moja 

schéma mixu marketingovej komunikácie  rieši univerzálne situáciu v oblasti pojmov a už vonkoncom nie 

v praxi. Veď napríklad humanrelations sú súčasťou PR, alebo ich nazývajú autori skôr ako interné vzťahy firmy, 

podobne oblasť press, resp. mediarelations, packaging sa chápe ako súčasť  produktu už v marketingovom 

mixe... Vybral som aktivity, ktoré považujem za najdôležitejšie v rámci pôsobenia integrovanej marketingovej 

komunikácie. Skrátka, aby sme nezabudli aspoň na tieto uvedené. Schéma teda naznačuje cesty, ako  možno 

tieto aktivity chápať v kontexte iných aktivít. No a potom už v rámci konkrétnej kampane, podľa jej charakteru 

si treba vybrať „svoj mix“, ktorým problém vyriešime.  
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Záver 

    Typológia členenia nástrojov marketingovej komunikácie u nás nie je v centre pozornosti. 

Problémom je nejednotné vymedzenie základnej terminológie a ich zaradenie do systému MK.  

Zdá sa, že prax nepotrebuje „pavúka“ IMK, no pre správny výber je to nevyhnutné. Existujúce 

delenie na nadlinkové a podlinkové aktivity je nedostatočné a promotion mix so svojimi piatimi 

zložkami (reklama, podpora predaja, osobný predaj, public relations, direct marketing) je 

neúplný. Navrhovaná kategorizácia sa usiluje podľa základných parametrov o niektoré 

členenia, ktoré majú dať základný prehľad pre kompozíciu navrhovanej kampane.  

    Uvedené aktivity sú však vo veľmi rýchlom vývoji a často sa navzájom prelínajú. Nielen 

svojím cieľom, ale aj formou. Často sú to skôr metódy či techniky strešnej aktivity (napr. 

guerilla marketing). Ostatné aktivity, ktoré používajú označenie marketing sú viac menej 

neopodstatnené. Je to však len otázka ďalšieho vývoja MK a reakcie mediálnej/reklamnej 

verejnosti, ktoré z nich si získajú opodstatnenie tento prívlastok používať. Uvedené delenia sú 

pokusom, ktorý môže slúžiť ako inšpirácia pre vlastný model kampane.  

    V každom prípade je dôležité používať v praxi tie aktivity, ktoré sú pre konkrétnu situáciu 

najvhodnejšie. Riadiť sa cieľom kampane, jej charakterom, cieľovou skupinou, ale samozrejme 

aj výškou rozpočtu, ktorý na uvedenú kampaň máme k dispozícii.  
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Reklamné neadekvátnosti 

Inadequacy in advertising 

doc. PhDr.Vlasta Konečná, PhD. 

 

Abstrakt:Štúdia sa zaoberá aktuálnymi javmi v reklamných prejavoch, ktoré z rozličných 

dôvodov vnímame ako neadekvátne. Analyzujeme  tieto javy a vysvetľujeme podstatu ich 

neadekvátnosti.  

Kľúčové slová :reklama, billboard, kontext, nenáležitý, neadekvátný 

Abstract: The study discusses the actual phenomena in advertising expressions, which are 

perceived for various reasons as inadequate. We analyze these phenomena and we explain the 

points of its inadequacy. 

Keywords:: advertising, billboard, context, inappropriate, inadequate 

 

Úvod 

 

Neodmysliteľnou  súčasťou nášho života sa v súčasnosti stala aj reklama. Môžeme ju 

zatracovať, nenávidieť, odmietať, ale je tu. Nedá sa jej vyhnúť, pretože na nás číha úplne 

všade. Dokonca aj vo vlastnom byte prostredníctvom rozhlasu a televízie. Večerný film 

v televízii trvá bežne vyše troch hodín, pretože po každých cca 20 minútach je prerušený 5 až 

10 minútovým reklamným blokom. Po skončení reklamy sa (najmä v seriáloch) opakuje 

niekoľkominútová sekvencia spred prerušenia reklamou, takže nakoniec z 50 minútového 

seriálového dielu  tvorí nový obsah reálne možno    len 25 - 30 minút.  

    Ako vyplynulo z našich predchádzajúcich prieskumov, drvivá väčšina divákov prijíma 

prerušenie televízneho vysielania reklamou negatívne a odmieta ho. Ukazuje sa však, že 

viacerí diváci sa už naučili využívať reklamné brejky na rôzne iné aktivity, napr. použitie 

toalety, sprchy, uvarenie čaju či kávy, naloženie či vyloženie bielizne z  práčky, prípravu 

desiaty pre deti do školy, atď. Návyk je už taký silný, že keď ľudia pozerajú film na stanici, 

ktorá ako bonus divákom reklamu do ucelených žánrov nevkladá, chýba im reklamný brejk na 

uspokojenie spomínaných potrieb. Teda - reklame sa nevyhneme, preto treba aspoň vyvíjať 

tlak na jej tvorcov aby nebola stupídna, primitívna, hrubá.  
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    Tvorba reklamných prejavov ako každá kreatívna činnosť je veľmi náročná. Vyžaduje si 

nápad, invenciu a potom ešte aj jeho nekonvenčnú realizáciu. V reklamnej praxi majú 

posledné slovo pri výbere reklamných komunikátov  práve zadávatelia, ktorí často 

uprednostňujú  tie najmenej kreatívne a z hľadiska tvorcov reklamy aj najmenej vydarené 

verzie. Vysvetľuje to, prečo  sa často čudujeme, ako je  možné uverejniť takú slabú, zlú, 

dokonca až hlúpu reklamu.  

    V našej štúdii sme sa zamerali na reklamné neadekvátnosti. Myslíme tým prevažne 

obsahové nedostatky v reklamných komunikátoch na rôznych nosičoch. Drvivú väčšinu tvoria 

„neadekvátne“ billboardy. 

Vinárstvo roka 2012 

 

Obr.1 - prvá strana billboardu                           Obr. 2 – druhá strana billboardu 

Na obrázku č. 1 vidíme prvú stranu obojstranného billboardu. Nebýva častým zvykom, že 

obojstranný billboard je monotematický, resp. je venovaný propagácii jedného produktu či 

firmy. V tomto prípade to však  tak je. 

    Billboard propaguje  rodinné vinárstvo zo Šenkvíc, ktoré vzniklo v roku 1991. V rokoch 

2011 a 2012 mu Zväz výrobcov hrozna a vína na Slovensku udelil ocenenie Vinárstvo roka. 

Filozofiu vinárstva vyjadruje motto: „Perly sa rodia vo vinohrade“. Na 50  hektároch 

vlastných viníc v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti pracujú ľudia, ktorí dobre vedia, že 

kvalitu vína ovplyvňuje  starostlivosť vo vinici. Vyrábajú vína s chráneným označením 

pôvodu v troch kolekciách - Jagnet, Varieto a Dilemure. Produktový rad dopĺňajú -  cuvé 4 

živly, omšové vína na liturgické účely a vína v limitovaných edíciách. Posledným produktom 

je 100% hroznová šťava lisovaná za studena, vyrobená z Frankovky modrej.  Obsahuje 

prírodný hroznový cukor, množstvo minerálov a vitamínov, je pasterizovaná a bez obsahu 

alkoholu, takže je to produkt vhodný pre zdravú výživu. 
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    Druhá strana billboardu je vizuálne zaujímavejšia. Obrázok krajinky s vinárskym podnikom 

umiestnený vo vínovej fľaši možno považovať za invenčný. Aj ružové sfarbenie pozadia je 

prijateľné, pretože evokuje ružové víno. Takže celkové hodnotenie by mohlo byť pozitívne. 

Ale vyskytol sa určitý nedostatok, ktorý celý dojem kazí.  

    „Neadekvátnosť“ vidíme v kovovom uzávere na fľaši. Tradične patrí k charakteristikám 

kvalitného vína korkový štupeľ. Aj keď je pravdou, že v súčasnosti sa od tohto tradičného 

princípu ustupuje a vinárske podniky začínajú používať kovové uzávery aj na kvalitné vína. 

Vo väčšine prípadov sa však kovový uzáver obaľuje nepriehľadnou fóliou, ktorá pôsobí 

estetickejšie, tak ako to vidíme na obr. č.3. 

 

Obr. 3 - uzávery obalené fóliou                      Obr. 4 – plechový uzáver                     

Aplikácia strieborného (jednoduchého, plechového) uzáveru (obr. č. 4) evokuje lacnosť 

a znižuje celkové estetické vyznenie billboardu. Možno to považovať za drobnosť, ale 

negatívny vplyv na celkové vyznenie nemožno vylúčiť. V skutočnosti má obyčajný plechový 

uzáver len Varieto frankovka modrá rosé. Firma venuje v rámci corporatedesignu značnú 

pozornosť obalovej kultúre, o čom svedčí napr.aj ponuka darčekových obalov.Takže vybrať 

na billboard práve fľašu, ktorá má jednoduchý plechový uzáver  považujem za nesprávne 

rozhodnutie, ktoré  naozaj v tomto zmysle môže poškodiť celkový dojem.
17

 

 

Politická reklama 

    V politickej reklame majú billboardy svoje neodmysliteľné miesto. Uplatnenie nachádzajú 

najmä v predvolebnej kampani, keď naše mestá zaplavia kandidáti na politické funkcie, ktorí 

sa v snahe osloviť voličov prezentujú občanom v čo najpresvedčivejšej či najsympatickejšej 

                                                           
17

http://www.karpatskaperla.sk 
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podobe. Bežnou súčasťou billboardového boja býva znevažovanie, resp. zosmiešňovanie 

politických súperov tak, ako to vidíme na nasledujúcom obrázku. 

 

Obr. 5, 6 

    Gesto zobrazené na billboarde (obr. č. 5) patrí do skupiny gest autosémantických, teda 

takých, ktoré majú nejaký význam, obsah. Konkrétnejšie by sme ho mohli zaradiť do 

podskupiny ikonografických, čiže zobrazujúcich gest. Na rozdiel napr. od symbolických gest 

majú ikonografické gestá širšiu platnosť a sú relatívne všeobecne zrozumiteľné.
18

V slušnom 

kontexte môžeme vyjadriť jeho význam asi najbližšie vyjadrením Trhni si! Vzhľadom na 

často vulgárnejšie vnímanie tohto gesta, sa nám javí použitie takého prostriedku  neadekvátne 

a určite nie je v súlade s politickou kultúrou, po ktorej na Slovensku toľko voláme. Navyše, 

ako vidno na detailnom zábere, (obr. č.6)  kresba na prste evokuje živého človeka,  dokonca 

prihliadnuc na kontext billboardu  si  dovolím  tvrdiť, že konkrétneho politika. Domnievam 

sa, že takéto postupy politického boja najmä intelektuálnejšej a kultúrnejšej časti obyvateľstva 

nekonvenujú a vyvolávajú skôr nevôľu a možno aj istú stratu podpory pre protistranu, ktorá sa 

vyjadruje takýmto spôsobom.  

    Ďalším, priam neprípustným spôsobom sa prezentovala politická strana Tip. Pre svoju 

propagáciu si zvolila teasingovú kampaň. Teasing marketing patrí medzi novšie metódy  

marketingovej komunikácie. Je založený na vyvolaní zvedavosti a tým aj záujmu verejnosti. 

Základným krokom je poskytnutie jednej primárnej informácie, napríklad ňou môže byť 

zaujímavá fotografia s viacvýznamovým sloganom doplnená odkazom na webovú stránku.     

Obrázok, fotografia, slogan aj webová stránka sú vytvorené tak, aby potenciálneho zákazníka 

oslovili priamo, konkrétne jeho osobu a nie verejnú anonymnú skupinu. Teasingová  kampaň 
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Pozri viacKonečná, V. : Komunikácia  vo verejnom styku, Bratislava Book and Book 2012, 165 s. ISBN 978 - 

80-970247-8-9. 
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využíva prvky postupného „dávkovania“ informácií - jej úlohou je dráždiť, upútať pozornosť, 

aby ľudia premýšľali, čo sa za ňou skrýva a prípadne, aby o nej diskutovali so svojimi 

známymi. Má teda vyvolať pozornosť, otázky a záujem cieľovej skupiny. Pre efektívnosť 

takejto kampane je však dôležité, aby po relatívne krátkom čase prišlo aj prijímateľmi 

očakávané  odhalenie idey – rozuzlenie takejto kampane.
19

 Teoretické zásady teasingovej 

kampane boli dodržané. Už na jeseň sa v uliciach Bratislavy, ale aj ďalších našich miest 

objavili čiernobiele billboardy s pochybnými sloganmi, bez identifikačných údajov. Séria 

obsahovala texty z obsahového hľadiska nezmyselné, poburujúce a provokatívne. Napr. 

Zadarmo lety vládnym špeciálom pre všetkých, alebo Plyn a elektrina Rómom zadarmo, 

Preberáme dlhy Grécka, Silikóny plne hradené poisťovňou pre každého či Spoplatnenie 

povinnej školskej dochádzky. Billboardy chceli pôsobiť apoliticky. Absurdita výrokov a 

reakcie verejnosti boli rôzne, niektorým sa zdali vtipné, iní ich odsudzovali. Po určitom čase 

pribudol na billboardy červený pás, s jednotným textom nabádajúcim ľudí, aby neverili 

heslám a sľubom politikov, ale rozumne uvažovali + odkaz na webovú stránku. 

 

Obr. 7                                                               Obr. 8                                                  

   Azda najväčšie pobúrenie vyvolal nasledujúci billboard (obr. č. 8), ktorý podľa nášho 

názoru prekročil nielen hranicu slušnosti a zdravého rozumu , ale aj zákona o reklame, ktorý 

zakazuje propagáciu násilia. Najmä na začiatku kampane, keď bolo vyobrazenie  bez 

červeného dodatku, mohol veľmi negatívne pôsobiť na niektoré agresívne skupiny 

obyvateľstva. 
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http://www.melton.sk/reklama/teasing-marketing/ 
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Strana Tip sa v ďalšom období predvolebnej kampane na billboardoch prezentovala len 

prostredníctvom svojho predsedu  Tomáša Hudeca.  Na internete bol však k dispozícii jej 

program, rozpracovaný na jednotlivé odvetvia, napr. školstvo, zdravotníctvo, hospodárstvo, v 

ktorých vyjadrovali konkrétne ciele a úlohy pre jednotlivé rezorty. Voľby na Slovensku sa 

uskutočnili 5. marca 2016 a zúčastnilo sa ich  59,82 % oprávnených voličov. Strana TIP 

získala 0, 72 % hlasov, čo predstavuje 18 845 voličov. 
20

Napriek značnému finančnému 

objemu preinvestovanému na volebnú kampaň, strana TIP sa počtom hlasov umiestnila na 12. 

mieste a skončila daleko za bránami parlamentu. 
21

 

 

Obr. 9                                                                Obr. 10 

V predvolebnej kampani sme našli ďalší príklad reklamnej neadekvátnosti v propagácii strany 

Slovenská občianska koalícia - Skok. Jej billboardy na rozdiel od strany TIP predstavovali 

celé spektrum kandidátov strany v jednotnej podobe. Zo žltých billboardov sa na nás pozerali 

prevažne mladí ľudia v čiernych polotričkách s logom strany, s úsmevom a s jednotným 

sloganom Makáme! , s dodatkom - za pracovné miesta, nie fleky v politike. Paradoxne všetci 

mali založené ruky, prekrížené na prsiach. Takáto poloha je v mnohých príručkách 

neverbálnej komunikácie charakterizovaná ako  uzatváranie sa do seba. Podľa odborníkov je 

však dôležité vnímať reč tela v tzv. klastroch, zhlukoch, teda až keď viac prejavov naznačuje 

ten istý resp. podobný zmysel, môžeme ho vnímať ako reálny.
22

 Tento spôsob prezentácie 

kandidátov strany Skok môžeme považovať za nevhodný. Veď tvrdiť niekomu, že MAKÁME 

a mať pritom pohodlne založené ruky je aj podľa zdravého sedliackeho rozumu nezmysel. Nie 

je známe, či si tento fakt uvedomili v strane sami, alebo ich niekto naň upozornil, ale po istom 

                                                           
20

www.webnoviny.sk/slovensko/clanok1045052 - parlamentne –volby-2016-énline- kompletne-vysledky-

volieb/. 
21

 Údajne výdavky na kampaň boli tretie najvyššie po Smere a KDH. Banger.webnoviny.sk/zbraň –do-každej-

rodiny-ci –plyn-zadarmo-pre-romov-38294 
22

Konečná, V.: c.d. s. 70 - 96 
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čase sa na billboardoch objavil v spodnej časti čierny pás, ktorý založené ruky u všetkých 

zobrazených prekryl. Napriek tomu, že strana mala veľké očakávania a  na 

billboardochprezentovala zisk 6,9% , získala 0,83% hlasov, čo predstavuje 21 785 voličov 

a do parlamentu sa nedostala. 
23

 

Poslednou reklamnou neadekvátnosťou v politickej reklame, ktorej venujeme pozornosť je 

biilboard  Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie – Demokratickej strany,  SDKU. 

Strana stavila na velkoplošnú  fotografiu svojho  frontmana   Pavla Freša s vážnym ťažkým 

pohľadom. Slogan Zachranime Slovensko bez Fica z úst  strany, ktorá dávno stratila dôveru 

svojej pomerne rozsiahlej voličskej základne najmä kvôli rôznym nezvládnutým  kauzám 

počas svojho vládnutia, pôsobí až smiešne a evokuje komparáciu so starým detským vtipom. 

V ňom kráča po moste slon s  mravcom a mravec povie: „Ale dupeme!“ Strana získala vo 

voľbách 0,26% hlasov a volilo ju 6938 občanov,
24

 takže zostala veľmi ďaleko od brán 

parlamentu.  

 

Obr. 11 

 

Deti v reklame 

Deti v reklame sú podľa môjho názoru veľmi chúlostivou témou, pretože ich účinkovanie 

automaticky pôsobí veľmi emotívne.  Preto treba starostlivo zvažovať, ktoré komodity možno 

prezentovať s účasťou detských účinkujúcich. Domnievam sa, že emotívne pôsobenie je tým 

intenzívnejšie, čím je zobrazované dieťa mladšie. Súvisí to asi so  „zázrakom“ zrodenia 

                                                           
23

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1045052-parlamentne-volby-2016-online-kompletne-vysledky-

volieb/ 
24

http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/1045052-parlamentne-volby-2016-online-kompletne-vysledky-

volieb/ 
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malého dokonalého,  ale úplne bezbranného človiečika. Potreba chrániť ho je asi prirodzený 

pud každého normálne sociálne vyvinutého jedinca. Preto je táto téma taká citlivá. Bez 

väčších problémov prijímame deti v reklame na produkty, ktoré sú pre ne určené – plienky, 

detské oblečenie, detská kozmetika, hračky, lieky. V iných prípadoch môže byť použitie 

dieťaťa vnímané aj ako zneužitie. 

Jednou z oblastí, v ktorých vnímam vystupovanie detí doslova ako neprípustné, je politická 

reklama. Politika by mala byť oblasťou výhradne určenou dospelým jedincom. Zaťahovať 

deti do mocenského boja dospelých je podľa mňa neprijateľné a je to v rozpore s etikou 

a morálkou vyspelej demokratickej spoločnosti. 

 

Obr.12 

Chlapček na obrázku č. 12 je sympatický, milý, zlatý a billboard nesporne pritiahne 

pozornosť okoloidúcich i okolojazdiacich. Jednoznačne tu však ide o zneužitie dieťaťa na 

politické ciele. Je až zarážajúce, že to využíva politická strana, ktorej základom politického 

programu je rodina, jej ochrana, morálne hodnoty spoločnosti a pod.  

V našej spoločnosti je rodina chápaná ako prirodzené, základné a štát predchádzajúce 

spoločenstvo, ktoré ochraňuje aj zákon.
25

 Rodina je definovaná ako miesto vzniku života, 

formovania ľudského charakteru i osvojovania si hodnôt. Základomprenosu mravných 

hodnôt, a teda základom pokoja, rozvoja a blahobytu spoločnosti je práve starostlivosť o deti 

a ich výchova vo funkčnej  rodine. Preto je štát  povinný spoločenstvo rodiny rešpektovať, 

                                                           
25

Zákon  o rodine č. 36/2005 Z.z. 
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chrániť a podporovať, a preto je naozaj smutné, že takto orientovaný  politický subjekt bez 

škrupulí siaha po praktikách typu „účel svätí prostriedky“. Chlapček na billboarde vyzerá na 

dieťa  predškolského veku a jeho hlavnou starosťou by rozhodne nemalo byť to, či má jeho 

ocko dobrú prácu a ktorá politická strana uspeje vo voľbách. Toto je nepochopiteľne zlý krok 

v prezentácii Kresťanskodemokratického hnutia. Oveľa adekvátnejšie je využitie dieťaťa v 

nasledujúcom príklade.  

Billboard propaguje Anglickú medzinárodnú školu, ktorá svojim študentom poskytuje 

kvalitné, širokospektrálne internacionálne vzdelávanie. Sídli v centrálnej časti Bratislavy 

a disponuje množstvom zariadení, ktoré podporujú kvalitný rozvoj študentov nielen 

v školských, ale aj mimoškolských aktivitách. Billboard vyznieva príjemne, jeho posolstvo je 

zjavné. Využitie jasných a výrazných farieb umocňuje pozitívnu atmosféru, ktorá z neho 

plynie. Verím, že môže osloviť rodičov, ktorí uvažujú o zapísaní svojho dieťaťa do anglickej 

školy, aj keď isto nezostane jediným zdrojom informácií pred takýmto závažným krokom. 

Rozhodne však môže byť informatívnym podnetom pre vznik seriózneho záujmu.  

 

Obr. 13 

Billboard propaguje školu, zaradenie na  vzdelávanie detí, preto pôsobí veľmi prirodzene, že 

ho reprezentuje dieťa. Na detailnejšom zábere ( obr. č. 14) je dievčatko spokojné, šťastné 

a veselé. Jej rozšantený účes naznačuje istú uvoľnenosť  školskej atmosféry. Z výrazu tváre  

je zjavné, že do školy chodí rada, že sa do nej teší a je jej tam dobre. Pomaľované ruky 

predstavujú kreativitu pri výučbe, používanie inovatívnych učebných metód, atď. Takýto 

spôsob zobrazenia dieťaťa v reklame považujeme za adekvátny. 
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Obr. 14 

Na webovej stránke uvedenej na billboarde sa rodičia resp. potenciálni záujemcovia dozvedia 

ďalšie podstatné informácie, napr. že škola je malá a exkluzívna a   že  poskytuje svojim 

študentom odbornú pedagogickú starostlivosť s dôrazom na vysoký akademický štandard. 

Vhodná je preto pre všetky deti, ktorým chcú rodičia poskytnúť ten najlepší vzdelanostný 

základ do života.  Významná je aj poloha školy. Jej budova je situovaná medzi najznámejšími 

športovými zariadeniami v rámci Slovenska. V jej blízkosti sú reštaurácie, obchody, kaviarne 

a  veľké nákupné centrum.  

Priestory školského areálu tiež spĺňajú nároky vysokého štandardu športového vybavenia, 

ktoré plánuje vedenie školy naďalej zlepšovať a zveľaďovať. Všetky tieto skutočnosti môžu 

rodičia, ktorí sú zaneprázdnení vnímať ako kľúčovú výhodu nielen pre svoje deti ale aj pre 

seba, pretože - ak sa pre školu rozhodnú, budú mať všetko „poruke“. Samozrejme 

najdôležitejším faktorom je obsah a forma vzdelávania.  

Členovia manažmentu školy majú viac ako pätnásťročné skúsenosti v poskytovaní 

internacionálneho vzdelávania a vyše desaťročné skúsenosti s pedagogickou prácou na 

Slovensku. Počas profesionálnej kariéry pracovali na pozíciách učiteľov, biznis manažérov, 

zástupcov riaditeľa školy.Ich odbornosť a dlhoročné skúsenosti v oblasti vzdelávania detí 

ponúkajú záruku, že škola bude vynikať predovšetkým v poskytovaní pedagogickej činnosti, s 

veľkým dôrazom na vysokú kvalitu internacionálneho vzdelávania. 

Vedenie školy si uvedomuje, že pre každého rodiča je najdôležitejšia budúcnosť jeho detí. 

Dôveru v ich školu si u každého jedného rodiča veľmi vážia a sľubujú, že EISB bude školou, 
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na ktorú sa rodičia môžu spoľahnúť - dôverovať vysokému akademickému štandardu a 

kvalitnému rozvoju potenciálu detí.
26

Seriózny prístup v podnikaní naznačuje aj adekvátne 

zvolená propagácia.  

Celebrity endorsement 

Termínom celebrita označujeme  slávnu osobnosť, verejne známeho jedinca, ktorý je väčšine 

populácie dobre  rozpoznateľný. Môže to byť osobnosť z rôznych odvetví ľudskej činnosti. 

V našich podmienkach sa týmto termínom označujúzväčša osobnosti z oblasti  kultúry a 

showbiznisu, ale v  iných krajinách sa za celebrity považujú napríklad i politici, osobnosti z 

oblasti podnikania, významní lekári, architekti atd. Pojmom celebrity endorsement potom 

označujeme využitie týchto známych osobností v reklame, s cieľom umocniť propagáciu 

produktu a želaným smerom ovplyvniť nákupné správanie sa ľudí. Viacerí odborníci tvrdia, 

že celebrita vlastní v rukách určitú moc, ktorou môže ovplyvňovať spoločnosť v rôznych 

smeroch. 

V ostatných rokoch sa dokonca vyformoval pojem „Celebrity WorshipSyndrome“. Označuje 

jav, keď v spoločnosti  dochádza k uctievaniu konkrétnej celebrity. Na prvý pohľad sa tento 

stav môže zdať relatívne neškodný, ale psychologické výskumy naznačujú, že tento jav sa 

môže rozvinúť až do nezdravej posadnutosti niektorou osobnosťou, čo môže viesť 

u obdivovateľa až k depresii, úzkosti a psychóze. Takéto problémy boli zaregistrované 

dokonca až u 10% skúmanej verejnosti. Osoby trpiace týmto syndrómom môžu napríklad 

veriť, že majú mimoriadne osobné puto s konkrétnou hviezdou.Zo života sú známe aj prípady, 

že takýto nezvládnutý obdiv môže viesť až k fyzickým útokom na obdivovanú celebritu. 

27
JamesHouran, odborník, ktorý sa zaoberá nezdravým uctievaním celebrít hovorí: „Samotné 

uctievanie celebrity hneď neznamená, že ste disfunkčný, ale existuje určitý postup v tomto 

správaní, keď začnete a my už nevieme, ako vás zastaviť.“ 
28

 

 

Výber vhodnej celebrity na propagáciu produktu alebo služby je veľmi zložitý, pretože musí 

spĺňať množstvo požiadaviek. V prvom rade musí pozitívne pritiahnuť pozornosť 

spotrebiteľov, teda mala by to byť osobnosť sympatická a všeobecne obľúbená. Dôležité je, 
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Zdroj : www. eisb.sk 
27

 http://search.proquest.com.ezproxy.vse.cz/docview/341391900?accountid=17203 
28

tamtiež 
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aby informácie, ktoré sú o nej známe (povolanie, záujmy, názorová orientácia) 

korešpondovali s produktom, službou, značkou či firmou, ktorú táto slávna osobnosť 

propaguje.  

    Prepojenie celebrity s produktom, musí byť uveriteľné. Ak to tak nie je, teda spotrebiteľ 

neverí, že takýto produkt celebrita skutočne používa, celebrita bola vybraná nevhodne a hrozí, 

že spotrebiteľ si požadovanú dôveru k výrobku vôbec nevytvorí.  

    Tento jav má podstatne širšie pôsobenie a funguje aj mimo spotrebiteľskej sféry, napríklad 

na podporu rôznych spoločenských udalostí, aktivít a pod. Slávne osobnosti totiž evokujú v 

ľuďoch určitý dojem a význam, ktorý môže podporovanú udalosť či aktivitu ukázať v inom 

kontexte, osvetliť ju z iného zorného uhla, či dodať jej inú váhu. Príkladom reklamnej 

neadekvátnosti je celebrity endorsement  na billboarde č. 15. Český herec, moderátor , 

publicista, dramatik a režisér Ján Kraus tu pôsobí ako ambasador značky TV JOJ.  

    Jan Kraus spĺňa požiadavky výberu. Je preširokú verejnosť dostatočne známy, 

rozpoznateľný, aj keď s jeho obľúbenosťou to nie je také jednoznačné. Vzhľadom na viaceré 

kauzy spojené s jeho televíznym účinkovaním môžeme konštatovať, že existujú najmenej dva 

tábory divákov. Prvá skupina ho uznáva a obľubuje, druhá skupina naopak. Faktom je, že jeho 

relácia Show Jana Krause má vysokú profesionálnu úroveň a patrí k najsledovanejším 

a najobľúbenejším reláciám TV JOJ. Problém vnímame v texte uverejnenom na billboarde: 

„Ak je sex  pre chudobných, už ako pionier som bol veľmi chudobný.“  

 

Obr. 15 

 

Tento výrok je vytrhnutý z kontextu. To, čo v relácii mohlo vyznieť vtipne, duchaplne, pri 

takejto „osamelej“ aplikácii pôsobí rozpačito, nevhodne, dokonca až poburujúco. Výrok je 
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samozrejme hyperbolizovaný. Pioniersky vek sa začínal v 3. ročníku základnej školy, t.j. asi 

v 9. roku života dieťaťa. Aj keď nechceme spochybňovať sexuálnu aktivitu pána Krausa 

v mladosti, takto formulovaná výpoveď nie je slušná, dokonca nesie znaky vulgárnosti. 

Neobviňujem pána Krausa za výrok, obviňujem tvorcov reklamy, za jeho použitie v takejto 

podobe a TV JOJ ako zadávateľa reklamy za akceptáciu tejto formy. Tematicky patrí výrok 

do oblasti, ktorá má aj v televíznom vysielaní stanovené časové limity a takto ladený obsah 

nie je vhodné vysielať v priebehu dňa, keď televíziu sledujú aj deti. Ako potom môže visieť 

billboard s takýmto výrokom 24 hodín denne nad frekventovanou bratislavskou cestou?  

 

Pápež a referendum 

 
    Ďalší príklad reklamnej neadekvátnosti tvorí kombinácia politickej reklamy a celebrity 

endorsement. Máme na mysli zneužitie pápeža na propagáciu slovenského referenda.  

Pojem pápež je všeobecne známy a označujeme ním najvyššieho predstaviteľa kresťanskej 

cirkvi. Rímsky pápež, je najvyšším predstaviteľom Katolíckej cirkvi, rímskym biskupom a 

najvyšším predstaviteľom štátu Vatikán. Vyspelé demokratické systémy, ale aj verejnosť 

všeobecne uznávajú túto autoritu bez ohľadu na vlastné náboženské vyznanie, takže 

rešpektujú ho aj ateisti. Je to celebrita nadnárodná a nadnáboženská.  

    Súčasný pápež František, vlastným  menom Jorge Mario Bergoglio pochádza z Argentíny 

a svoj post zastáva od marca 2013. Je prvým pontifikom pochádzajúcim z juhoamerického 

kontinentu, prvým pápežom, ktorý vzišiel z jezuitskej  rehole a po viac ako 1270 rokoch 

prvým pápežom, ktorý sa nenarodil v Európe.
29

 

    Jeho názory, spôsob vnímania sveta a riešenia problémov, prístup k ľuďom a celkové 

správanie vyvolávajú vlnu sympatií, úctu a obdiv verejnosti. Môžeme ho považovať za 

vplyvnú celebritu. Preto treba rozhodne odsúdiť zneužitie takejto osobnosti na vlastné 

politické ciele, ako sa to stalo na Slovensku v súvislosti s Referendom o rodine.  

                                                           

29
Svätým Otcom sa stal argentínsky kardinál Jorge Bergoglio SJ [online]. TK KBS, 2013-03-

13, [cit. 2013-03-20].  
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    Referendum je hlasovanie, ktorým voliči celého štátu alebo niektorej z jeho častí rozhodnú 

o prijatí alebo zamietnutí zákona, predpisu, návrhu alebo programu, ktoré boli predložené na 

posúdenie obyvateľstvu. Je to jedna z mála zachovaných metód priamej demokracie
30

 

V novovzniknutej Slovenskej republike sa od roku 1994 uskutočnilo osem referend, pričom 

sedem z nich bolo neúspešných z dôvodu nízkej účasti voličov. Len v roku 2003 prišlo 

k urnám 52,15% voličov, takže referendum bolo platné. Jeho jedinou otázkou vtedy bolo:  

Súhlasíte s tým, aby sa SR stala členským štátom EÚ?Kladne odpovedalo 92,46% 

zúčastnených, proti bolo 6,2%.
31 

 

Vo februári 2015 sa uskutočnilo na Slovensku zatiaľ posledné ôsme Referendum o rodine. 

Zorganizovala ho Aliancia za rodinu a obsahovalo tri otázky: 

1.Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem 

zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou? 

 

2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené 

osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova? 

 

3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti 

sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom 

vyučovania? 

Výsledky referenda boli nasledovné: Na prvú otázku odpovedalo áno 94,5% a nie 4,1%. 

Na druhú otázku odpovedalo áno 92, 4% a nie 5,5%. Na tretiu otázku odpovedalo áno 

90,3% a nie 7, 3%. 
32

 

Celkovo sa referenda zúčastnilo 21, 4%, t.j. 944 674 osôb zo 4,4 milióna  celkového počtu 

oprávnených voličov. Hoci bolo referendum neplatné a pre organizátorov vyznelo ako 

drvivá porážka, Aliancia pre rodinu bola s výsledkami spokojná a porážku neuznáva. 
33 
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http://sk.wikipedia.org/wiki/Referendum 
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https://sk.wikipedia.org/wiki/Referendum_na_Slovensku_v_roku_2003 
32

http://www.sme.sk/tema/referendum-za-rodinu/#ixzz3qzT055pl 
33

http://hn.hnonline.sk/referendum-o-rodine-2015-vysledky 

Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7635616/aliancia-porazku-neuznava-hoci-bola-drviva.html#ixzz3qzUWx5Cx 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://www.sme.sk/tema/referendum-za-rodinu/#ixzz3qzT055pl
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    Sociológovia vidia dôvod nízkej účasti ľudí najmä v tom, že už príprava referenda vyvolala 

tvrdú hodnotovú a ideologickú konfrontáciu, čo veľmi negatívne ovplyvnilo celú atmosféru 

v spoločnosti. Ďalšou aktivitou , ktorá mohla negatívne zapôsobiť bol Pastiersky list 

biskupov, zverejnený týždeň pred referendom. Dovtedy bolo referendum prezentované ako 

občianske a práve toto spojenie s katolíckou cirkvou mohlo vyvolať negatívne emócie 

predovšetkým u nerozhodnutých voličov. Na zasahovanie cirkvi do politických záležitostí sú 

totiž citliví aj mnohí ľudia, ktorí sa k cirkvi hlásia. A tak aktivita predstaviteľov katolíckej 

cirkvi zrejme prekročila únosnú mieru a pri podpore referenda zapôsobila práve neželaným 

smerom.
34

 

Naše referendum zapôsobilo na verejnú mienku aj za hranicami našej krajiny. Po tom, ako 

úsilie Aliancie za rodinu začiatkom februára údajne odobril aj pápež, ho pozornejšie 

komentovali aj zahraničné médiá a nad podporou pápeža krútili hlavou.Ako to bolo 

v skutočnosti?  

 

Koncom januára sa vo Vatikáne napravidelnej rannej omši na pápežskom dvore zúčastnilo aj 

25 Slovákov. Omšu celebroval osobne pápež František spolu s desiatimi mladými kňazmi 

zo slovenských diecéz a reholí. Keď pápež vítal slovenských hostí, povedal, že oceňuje 

pozornosť, aká sa na Slovensku venuje úsiliu o ochranu rodiny v súvislosti s referendom. Jeho 

slová na Slovensku vzbudili vlny nadšenia i nevôle. 
35

Podľa jednej zo zúčastnených sa pápež 

vyjadril o nás Slovákoch, „že sme odvážny národ, že v týchto chvíľach bojujeme za rodinné 

práva na Slovensku“ . Aj ďalší prítomní absolvovali osobné rozhovory s pápežom 

Františkom, v ktorých ich údajne uisťoval, že stav na Slovensku mu nie je 

ľahostajný.Nasledujúca  pápežova aktivita je zo stredy 4. februára, keď počas generálnej 

audiencie Svätý otec povedal: „Pozdravujem slovenských pútnikov a prostredníctvom 

nich chcem vyjadriť moju podporu cirkvi na Slovensku, povzbudiac všetkých 

pokračovať v zápase na obranu rodiny, životodarnej bunky spoločnosti.“
36

 

 

Podľa slovenskej študentky , ktorá je na výmennom študijnom pobyte v Ríme (v rámci 

programu Erazmus bola členkou slovenskej delegácie, ktorá pápeža navštívila), to bolo vo 

Vatikáne tak, že pápež František hovoril o problematike rodiny vo všeobecnosti a konkrétne 

slovenské referendum nespomenul, takže ho ani nijako nepodporil. Podľa jej slov „o 
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http://www.sme.sk/c/7635535/sedem-dovodov-necakane-nizkej-ucasti-na-referende.html#ixzz3qzVCfr9C 
35

http://ww651.smartadserver.com/call/pubjumpi/34779/239162/32223/S  

 
36

http://www.cas.sk/clanok/307224/papez-frantisek-opat-o-slovensku-referendum-riesi-bezaka-nie.html 

http://www.sme.sk/c/7635535/sedem-dovodov-necakane-nizkej-ucasti-na-referende.html#ixzz3qzVCfr9C
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referende nepadla ani zmienka.“ O tom, že pápežov výrok zneužili slovenskí aktivisti a 

cirkev, písal aj jeden z najznámejších amerických webov BuzzFeed. To znamená, že 

informácia, ktorú priniesli Slovenské médiá, vrátane štátnej agentúry TASR a súkromnej 

agentúry SITA, že na audiencii vo Vatikáne v stredu 4. februára vyjadril pápež podporu 

referendu o rodine, bola nepresná. Faktom je , že priamo o podpore referenda pápež 

nehovoril, aj keď obsah jeho slov ju vlastne implicitne obsahoval.  

 

Obr. 16 

    Ako vidno - na billboarde je okrem fotografie pápeža aj jeho citát z 22. januára: „Slovensko 

dnes odvážne bojuje za ochranu rodiny.” A tiež odporúčanie: Hlasuj 3 x áno. Skutočnosť, že 

na referendum pozývali občanov aj tieto billboardy, ktoré navyše nabádali ľudí ako majú 

hlasovať, považujem za neadekvátne. Aliancia za rodinu tvrdí, že billboardy nedala vyrobiť. 

O ich vzniku nevedia  nič ani biskupi. Na bilboarde totiž nie je žiadny autor ani logo. 
37

 

Ospravedlnenie za zneužitie 

    Je zrejmé, že fotografie pápeža sú verejne dostupné. Dá sa však predpokladať , že na ich 

použitie pre propagačné účely je potrebný súhlas Svätej stolice. Potvrdzuje to aj cirkevný 

                                                           

37
https://dennikn.sk/36366/na-referendum-lakaju-aj-bilbordy-s-papezom-frantiskom/ 
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analytik Imrich Gazda. Už aj v minulosti sa fotografie pápeža objavili v reklame a bol to vždy 

problém. Proti použitiu v komerčných aktivitách Vatikán podnikol právne kroky. 

 

Obr. 17 - Kampaň firmy Benetton z roku 2011 

    V minulých rokoch to bola  napríklad  reklama firmy Benetton, ktorá zobrazovala 

vtedajšieho pápeža Benedikta XVI., ako sa bozkáva s veľkým imámom káhirskej mešity 

Ahmedom Mohamedom el-Tayebom. Vtedy Vatikán hrozil reakciou právnikov. Nakoniec sa 

firma ospravedlnila. 

    Pri billboarde, ktorý vyzýval na referendum, však hovorca biskupov o žiadnych právnych 

krokoch nevedel. 

Odporcovia referenda nielen na Slovensku, ale prakticky v celej EÚ argumentujú, že ide o 

hrubý zásah do ľudských práv. Pápežova údajná priama podpora referenda verejnosť 

zaskočila, pretože len v nedávnej minulosti sa vyjadroval napríklad k otázkam homosexuality 

liberálnejšie. Okrem iného zaznelo: „Ak je niekto homosexuál, hľadá Boha a koná dobro, kto 

som ja, aby som ho súdil?!“ povedal pápež na adresu homosexuálnych kňazov v minulosti. 

Takisto pápež viackrát pripomenul, že aj homosexuáli sú naši bratia a nemali by byť v 

spoločnosti marginalizovaní. Svojím miernejším postojom neraz prekvapil novinárov, ktorí 

boli zvyknutí na konzervatívnejšie odpovede jeho predchodcu. 

„Výchova detí rodičmi rovnakého pohlavia prináša nové výzvy, ktoré je niekedy ťažké  

pochopiť,“ tlmočil portál PinkNews.co.uk slová pápeža. Napriek tomu, že síce František 

neodobril homosexuálne manželstvá, nezavrhol ich, ale poukázal na to, že je potrebné sa nad 

nimi zamyslieť, pretože v niektorých krajinách sú takéto sobáše povolené. „Niektorí ľudia 
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okamžite odsudzujú homosexuálne páry bez toho, aby sa nad nimi zamysleli,“ povedal podľa 

denníka TheTelegraph pápež newyorskému kardinálovi TimothyDolanovi.
38

 

Z týchto vyhlásení vyplýva oveľa liberálnejší pohľad pápeža na problematiku rodiny, akoby 

mnohí očakávali. Pohľad, ktorý nie je v súlade s posolstvom, ktoré vyjadruje spomínaný 

billboard. Preto naozaj treba odsúdiť zneužitie vysoko váženej a všeobecne uznávanej 

osobnosti na osobné ciele v takejto zložitej a citlivej problematike.  

 

Záver 
 

Reklama sa stala neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Nevieme pred ňou ujsť, nedá sa jej 

vyhnúť. Číha všade. Musíme ju prijať ako iné sociálne javy a naučiť sa s ňou žiť. Rozhodne 

však netreba akceptovať či nechávať bez povšimnutia hlúpe, nekultúrne vulgárne, či inak 

nevhodne reklamné prejavy. Tlak na tvorcov musí vychádzať nielen zo strany štátnych 

orgánov, či stavovských a profesijnýchorganizácií, ale aj zo strany širokej verejnosti. Ľudia 

majú možnosť obracať sa so svojimi podnetmi na Radu pre reklamu, ktorá ako etický strážca 

posúdi súlad konkrétneho reklamného prejavu nielen so zákonom, ale aj s etikou a morálkou. 

Veríme, že verejná mienka, aj keď v našej krajine nemá takú váhu akú by si zasluhovala, 

môže byť tou silou, ktorá prispeje k odstráneniu negatívnych javov v oblasti reklamy.  
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Význam farby v oblasti marketingu a marketingovej 

komunikácie 

 

Meaning of colors in marketing and marketing 

communications 

 

PhDr. Milan Banyár, PhD. 

 

Abstrakt: Táto odborná štúdia je venovaná analýze farby, ktorá patrí k dôležitým výrazovým 

a vyjadrovacím prostriedkom používaným v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, 

ale aj v  procese tvorby identity značky či v rámci firemného dizajnu. Autor sa v obsahu 

príspevku venuje teoretickému vymedzeniu pojmu farba, základnému členeniu a klasifikácií 

farieb, ale aj rôznym vedeckým prístupom analyzujúcim vnímanie a pôsobenie farieb na 

človeka. V kontexte marketingovej komunikácie sa podrobnejšie venuje vizuálnemu 

pôsobeniu farieb na spotrebiteľov s dôrazom na ich psychologický, symbolický a kultúrny 

význam a následnému technologickému procesu ich používania v marketingovej praxi.  

Kľúčové slová:  farba, klasifikácia farieb, marketingová komunikácia, symbolický význam 

farieb, psychologický význam farieb, kultúrny význam farieb, vizuálne pôsobenie farieb 

Abstract: The article is devoted to analysis of color, one of the important ways of expression 

used in marketing, marketing communications as well as in the process of brand identity and 

company's design. The author deals with theoretical definition of color, basic classification of 

colors as well as different scientific approaches analysing the perception of the colors. In the 

context of marketing communication, the author puts an emphasis to the visual impact of 

color on consumer, the psychological, symbolic and cultural meaning of colors and the 

subsequent technological process of using colors in marketing practice. 

Keywords: color, color classification, marketing communication, the symbolic meaning of 

colors, the psychological significance of color, cultural meaning of colors, visual impact of 

colors 
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Úvod 

Farby zohrávajú v našom živote podstatnú úlohu a majú rozsiahle využitie v rôznych 

sférach spoločnosti, či už je to umenie, mimoumelecká sféra, alebo ďalšie oblasti ľudskej 

činnosti. Z farby sa stal dôležitý výrazový a vyjadrovací prostriedok, ale aj univerzálny 

nástroj medziľudskej komunikácie. Farba funguje ako symbol, ktorý v podobe signálov 

ovplyvňuje naše správanie (napr. farby na svetelnom semafore), môže byť preto nositeľom 

silného informačného kódu, ale aj emocionálneho náboja. Pomocou farieb dokáže človek 

vyjadriť nálady, emócie, či svoje momentálne citové rozpoloženie. Farba postupne prenikla 

do mnohých oblastí ľudského života, či už je to kultúra, umenie, priemysel, armáda, šport, 

doprava, technika, obchod a podnikanie atď. Význam farieb zohráva podstatnú úlohu aj 

v oblasti marketingu, marketingovej komunikácie, reklamy, ale aj v oblasti brandingu 

a tvorby identity značky. Aby sme s farbami dokázali pracovať efektívne, mali by sme najprv 

poznať základné špecifiká jednotlivých farieb a najmä ich symbolický význam, ako aj ich 

psychologické pôsobenie na recipientov/spotrebiteľov, čomu je venovaný obsah tejto štúdie. 

Čo je farba a akým spôsobom ju možno definovať? Prehľadnú definíciu pojmu farba 

ponúka vo svojej publikácii
39

Radovan Šikl: „Barva je snadno dostupná, kódovatelná 

a zpracovatelná vlastnost podnětu, která významně ovlivňuje naše prožívání a usnadňuje 

proces zrakového vnímání. Barva je charakterizována třemi percepčními kvalitami (barevným 

tónem, jasem a sytostí), které odpovídají třem fyzikálním vlastnostem světla (vlnové délce, 

intenzitě a puritě). Fakt, že barva je tvořena víceméně nezávislými atributy, umožňuje 

klasifikaci barev. Člověk dokáže odlišit velmi vysoký počet barev; přesnému určení ovšem 

brání řada fyzikálních a psychologických intervenujících faktorů. Kategorie barev užívané 

v různých jazycích jsou buď univerzální, nebo naopak kulturně podmíněné. Zvláštností barev 

je možnost jejich mísení, při němž se buď sčítají, nebo odečítají vlastnosti vstupujících 

barev“(ŠIKL, R., 2013, s. 115). 

 

Základné členenie farieb (klasifikácia farieb) 

Farby je možné členiť do viacerých skupín podľa ich vlastností, alebo na základe ich 

pôsobenia. Členenie farieb má najčastejšie dichotomickú podobu, keď sú rozdelené do dvoch 

(často opozitných) kategórií (napr. teplé a studené farby, primárne a sekundárne farby...). 

 

 

                                                           
39

 Bližšie pozri ŠIKL, R. Zrakové vnímání. Praha : Grada Publishing, 2013. 312 s. ISBN 978-80-247-3029-5. 
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Teplé a studené farby 

Medzi teplé farby patrí – žltá, žltooranžová, oranžovočervená, červená 

a červenofialová. Teplé farby sú agresívne, dynamické, pozitívne, majú tendenciu 

vystupovať, pútajú pozornosť, dráždia psychiku človeka a pôsobia na neho aktívne. 

Medzi studené  farby patrí – zelenožltá, zelená, modrozelená, modrá, fialovomodrá 

a fialová. Studené farby pôsobia na recipienta upokojujúco, pasívne, dokonca až letargicky - 

sú melancholické, meditačné.  

Teplé farby sú špecifické najmä tým, že naberajú na svojej výraznosti pri väčšej 

intenzite osvetlenia, najmä pri jasnom slnečnom svetle. Pri zníženej intenzite svetla alebo 

v tieni však teplé farby strácajú svoju sýtosť a preto sa nám zdajú menej teplé. Naopak, 

studené farby nadobúdajú výraznosť aj pri menšej intenzite osvetlenia. Podobne môžu teplá 

a studená farba vizuálne znázorňovať rôzne vzdialenosti. Tým, že vzdialené objekty získavajú 

modrastý nádych je modrá farba dôležitým činiteľom tzv. vzdušnej perspektívy. Vzdialené 

objekty sa nám preto javia chladnejšie a naopak, najbližšie okolie vnímame ako farebne 

teplejšie. Teplé farby tiež môžeme označiť ako aktívne a studené farby ako pasívne.40 

 

Primárne a sekundárne farby 

Primárne farby – farby žltá, červená a modrá sú charakteristické tým, že ich nie je 

možné namiešať z iných farieb.  

Sekundárne farby – vznikajú miešaním základných farieb, ako napr. fialová, 

zelená, oranžová, hnedá atď. 

Primárne farby preto môžeme označiť aj ako základné farby a sekundárne farby 

sú odvodené farby.  

 

Pestré a nepestré farby 

 Nepestré farby (biela, čierna a rôzne odtiene šedej farby) sú charakteristické tým, že sú 

neutrálne. Chýba im živosť v porovnaní s ostatnými chromatickými farbami (v tejto súvislosti 

je preto možné použiť aj analogické členenie na tzv. neutrálne a chromatické farby41). 

Napriek tomu, že nepestrým farbám chýba živosť, našli svoje uplatnenie v mnohých 

umeleckých oblastiach, či už je to grafika, umelecká faktografia, alebo čiernobiely film, kde 

majú dominantné postavenie a nadobúdajú špecifickú estetickú kvalitu. Ďalšie výhody môže 

                                                           
40

Spracované podľa KULKA, J. Psychologie umění. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. s. 

118. ISBN 978-80-247-2329-7. 
41

Toto členenie používa napr. Jiří Kulka. Bližšie pozri KULKA, J. Psychologie umění. 2. přeprac. a dopl. vyd. 

Praha : Grada Publishing, 2008. s. 118. ISBN 978-80-247-2329-7. 
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mať aj vzájomná kombinácia nepestrých a pestrých farieb. Napr. podľa Vysekalovej a  

Komárkovej„Pro kombinaci barev platí, že nepestré barvy stupňují intenzitu pestrých barev, 

pokud jsou použity vedle sebe. Např. účinek žluté barvy je vedle černé, šedé nebo bílé vyšší, 

než když je žlutá vedle červené, oranžové nebo růžové. Při skládaní barevných ploch se 

doporučuje, aby v celkovém obraze nedominovaly více jak dvě pestré barevné plochy, třetí 

barevnou plochou by měla být některá z nepestrých barev“(VYSEKALOVÁ, J., 

KOMÁRKOVÁ, R., 2002, s. 77). Tieto poznatky sú často uplatňované aj v procese návrhu 

a tvorby loga, keď v praxi bežne dochádza ku kombinácií pestrých a nepestrých farieb. 

 

Komplementárne a nekomplementárne farby 

Komplementárne, alebo doplnkové farby sú dvojice farieb, ktoré sú protikladné, 

vytvárajú najväčšie kontrasty a na farebnom kruhu (viď. Obr. 1) sú od seba najviac vzdialené, 

ako napr. oranžová a modrá, žltá a fialová, zelená a červená.  

 

Nasledujúci obrázok (Obr. 1) znázorňuje farebný kruh a základné farebné skupiny, 

ktoré boli prezentované v predchádzajúcich členeniach (teplé farby – studené farby, primárne 

farby – sekundárne farby, komplementárne farby – nekomplementárne farby). 

 

Obr. 1 - Farebný kruh a základné farebné skupiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.alejtech.sk/sk/Blog-o-webdizajne/Teoria-farieb-vo-webdizajne.html 
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Okrem týchto základných členení farieb existujú v rámci odbornej literatúry mnohé 

ďalšie členenia, ktoré sa pohybujú od čisto objektívnych vlastností farby (napr. pomocou 

exaktných meraní elektromagnetického spektra a svetelných lúčov), až po tie subjektívne 

(líšia sa napr. individuálnou farebnou citlivosťou ľudského zraku, alebo na základe rôznych 

psychologických, sociálnych, či kultúrnych rozdielov). Veľmi prehľadné členenie farieb 

môžeme nájsť napr. v publikácii Jiřího Kulku
42

, ktorý uvádza aj ďalšie delenia: 

 

Spektrálne a mimospektrálne farby 

 Mimospektrálne farby tvoria tie, ktoré sa nenachádzajú v rozsahu viditeľného spektra 

slnečného žiarenia. Ide o farby, ktoré ľudským okom nevidíme. Viditeľné svetlo tvorí časť 

spektra, na ktoré je ľudské oko citlivé a dokáže ho zachytiť. Táto časť elektromagnetického 

spektra sa nazýva svetelné spektrum a farby, ktoré sa v ňom nachádzajú označujeme ako 

spektrálne farby.  

Každej zo spektrálnych farieb zodpovedá určitý interval vlnovej dĺžky 

elektromagnetického žiarenia vyjadrený v číselnej hodnote (nanometroch), čo môžeme vidieť 

v nasledujúcej tabuľke (viď. Tab. 1).  Lúče s najväčšou vlnovou dĺžkou (okolo 720 nm) 

ľudské oko interpretuje ako červenú farbu, lúče stredných vlnových dĺžok (okolo 550 nm) ako 

zelenú farbu a lúče krátkych vlnových dĺžok (okolo 400 nm) ako modrú, až fialovú farbu.
43

 

Tab. 1 - Vlnové dĺžky vybraných farieb (v nm) 

Farba Vlnová dĺžka 

Červená  625 – 740 nm 

Oranžová 590 – 625 nm 

Žltá 565 – 590 nm 

Zelená 500 – 565 nm 

Azúrová 485 – 500 nm 

Modrá 440 – 485 nm 

Fialová  380 – 440 nm 

Spracované podľa: DANNHOFEROVÁ, J., 2012, s. 20. 
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Bližšie pozri KULKA, J. Psychologie umění. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. s. 117, 

118. ISBN 978-80-247-2329-7. 
43

 Bližšie pozri DANNHOFEROVÁ, J. Velká kniha barev – kompletní průvodce pro grafiky, fotografy 

a designéry. Brno : Computer Press, 2012. s. 20 - 22. ISBN 978-80-251-3785-7. 
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Sýte a bledé farby 

 Stupňovaním sýtosti farba naberá na svojej živosti. Zvlášť vystupňovaná sýtosť farby 

pôsobí vzrušivo až nepokojne, v extrémnych prípadoch dokonca až násilne. Znižovaním 

sýtosti farby sa naopak farba stáva pokojnejšou. Sýtosť farby sa môže znižovať smerom 

k jasnosti, alebo k jej zakaleniu. Zakalenejšie odtiene farby pôsobia šero a ponuro, zatiaľ čo 

svetlejšie odtiene vyvolávajú pocit ľahkosti (KULKA, J., 2008, s. 117).   

 

Svetlé a tmavé farby 

Medzi najsvetlejšie farebné tóny patrí žltá a najtmavšie modrá farba. Každý farebný 

tón však môže mať zároveň aj svoje svetlejšie a tmavšie odtiene. Z psychologického hľadiska 

pôsobia svetlejšie farby radostnejšie, optimistickejšie, jemnejšie a sú vizuálne ľahšie. Tmavé 

farby sú naopak vážnejšie a pôsobia vizuálne ťažším dojmom. V tejto súvislosti sa dá použiť 

aj členenie na tzv. ľahké a ťažké farby. Ľahšie farby sú farby svetlé a bledé, ťažie odtiene 

farieb sú matnejšie a kalnejšie (KULKA, J., 2008, s. 117).   

 

Mäkké a tvrdé farby 

Za pojmové ekvivalenty možno v tomto prípade považovať aj členenie farieb na tzv. 

pastelové a ostré farby. Pastelové farby sú jemné, nemajú ostré odtiene, pôsobia veľmi 

príjemne a skôr upokojujúco. Tvrdé, či ostré farby majú sýtejší odtieň a preto pôsobia 

dráždivejšie, agresívnejšie a sú aj výraznejšie. Pôsobenie farieb ovplyvňuje aj povrch, na 

ktorom sa farby nachádzajú – matný povrch farebných plôch podporuje mäkkosť farieb 

a lesklé plochy pôsobia ostrejším dojmom, čím podporujú tvrdosť farieb (KULKA, J., 2008, 

s. 117, 118).  

 

Pokojné a vzrušivé farby 

 Zelené farby sú vývojovo najstarším farebným odtieňom, preto je ľudský zrak 

v dimenzii zelenej schopný rozoznať najviac odtieňov. Zelená farba pôsobí pokojne 

a vyrovnane. Protikladom zelenej farby z hľadiska vzrušivosti je červená farba. Červených 

odtieňov rozoznáva ľudský zrak najmenej. Pri zelenom osvetlení je rozlišovacia schopnosť 

oka ďaleko výraznejšia (dokáže zachytiť aj malé detaily), než pri červenom osvetlení. 

V rozmedzí pokoja a vzrušivosti sa nachádzajú žlté a modré farby. Záleží na ich odtieňoch, či 

sa viac priklonia k pólu vzrušivých farieb, alebo k pólu pokojných farieb (KULKA, J., 2008, 

s. 118). 
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Uvedené členenie farieb je dôkazom toho, že pomocou správneho výberu 

a kombinácie dokážeme u recipientov navodiť požadovaný psychický stav a asociácie, ktoré 

sú s farbami spojené. Teória farieb by mala byť základným východiskom nielen pri návrhu 

a tvorbe loga, ale aj v rámci celej vizuálnej komunikácie značky, v ktorej farby zohrávajú 

významnú úlohu, pretože pomocou vhodne zvolenej kombinácie dokážeme výrazným 

spôsobom pôsobiť na spotrebiteľov a taktiež im umožniť jednoduchšie vnímanie a 

pochopenie komunikačného posolstva značky.  

 

Analýza farby pomocou rôznych vedných odborov a výskumných metód 

Farba sa stala predmetom výskumu rôznych vedných odborov, ako aj umeleckých 

disciplín, ktoré nazerajú na vnímanie a pôsobenie farieb rozdielnym spôsobom. Na základe 

týchto poznatkov sa na farbu môžeme pozerať z viacerých uhlov pohľadu. Niekoľko 

autorov
44

 zaraďuje medzi základné oblasti analýzy farieb najmä fyzikálne, fyziologické, 

psychologické, symbolické, vizuálne a technologické hľadisko. 

 

Fyzikálne hľadisko pôsobenia farieb 

Zameriava sa na analýzu zrakového vnímania a tvorbu farieb, ktorá spočíva vo 

viditeľnej časti elektromagnetického spektra, zahŕňajúceho rôzne druhy svetelných lúčov, ale 

aj ich odrazu od plôch, na ktoré dopadajú (napr. svetlé plochy svetlo viac odrážajú a tmavé 

plochy ho zase viac pohlcujú).  

Na nasledujúcom obrázku (viď. Obr. 2) môžeme vidieť, že svetlo sa dá kvantitatívne 

vyjadriť, aj merať pomocou jeho vlnovej dĺžky a intenzity. Spektrum elektromagnetického 

žiarenia je pritom veľmi široké a siaha od vlnovej dĺžky gama žiarenia až po vlnové dĺžky 

rádiového žiarenia. Z toho je ľudským okom viditeľné iba malé rozpätie o vlnovej dĺžke 

pohybujúcej sa v pásme zhruba medzi  370 až 730 nanometrami. V susedných častiach 

viditeľného svetla sa nachádza smerom ku kratším vlnovým dĺžkam ultrafialové žiarenie 

a smerom k dlhším vlnovým dĺžkam žiarenie infračervené.
45
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 Bližšie pozri DANNHOFEROVÁ, J. Velká kniha barev – kompletní průvodce pro grafiky, fotografy 

a designéry. Brno : Computer Press, 2012. s. 13 - 63. ISBN 978-80-251-3785-7., 
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2012. s. 135 -141. ISBN 978-80-558-0031-8. 
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 Spracované podľa ŠIKL, R. Zrakové vnímání. Praha : Grada Publishing, 2013. s. 42 - 44. ISBN 978-80-247-
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Obr. 2 - Spektrum elektromagnetického žiarenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ŠIKL, R., 2013, s. 43. 

 

Fyziologické hľadisko pôsobenia farieb 

Toto hľadisko je zamerané na účinky svetla na ľudský organizmus, najmä na zrak 

a mozog, ale aj na ďalšie anatomické funkcie (napr. farby a ich vplyv na náš vegetatívny 

systém). Fyziologické hľadisko tiež uvádza farbu do vzťahov, napr. umožňuje miešanie 

farebných škvŕn na sietnici oka príjemcu. 

„Fyziologické působení barev je postaveno především na činnosti zrakového ústrojí. 

Lidské oko zachycuje přicházející světelné paprsky, které skrze čočku dopadají na sítnici oka. 

Zde je světelná energie přeměňována na slabé elektrické impulsy, které jsou vedeny do 

zrakových center v mozku. Výsledný barevný vjem vzniká právě ve spolupráci s mozkem, který 

přicházející podněty analyzuje, zpracovává a přiřazuje jim význam ve formě barvy.Uvádí se, 

že 80 až 90 % informaci získává člověk ze svého okolí pravě prostřednictvím zrakového 

ústrojí“ (DANNHOFEROVÁ, J., 2012, s. 24). 

Na nasledujúcom obrázku (viď. Obr. 3) môžeme vidieť schematický rez ľudského oka 

a popis jeho základných častí. Na tvorbu farieb má zásadný vplyv najmä sietnica – vnútorná 

blana oka citlivá na svetlo, ktorá obsahuje nerovnomerne rozmiestnené bunky citlivé na svetlo 

tzv. fotoreceptory, premieňajúce svetelnú energiu na slabé elektrické vzruchy. Pomocou 

zrakových nervov sú následne vedené do mozgu.  

Fotoreceptory sa podľa tvaru delia na tzv. tyčinky a čapíky. Tyčinky sa nachádzajú na 

okraji sietnice a reagujú aj na malé zmeny pri nízkej intenzite osvetlenia, preto zabezpečujú 

čiernobiele periférne videnie, videnie za šera a v noci. Tyčinky dokážu rozlišovať iba rôzne 
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stupne šedých odtieňov a to je dôvod, prečo človek v tme nie je schopný vnímať farby. 

Čapíky sa nachádzajú v strede sietnice, na malej ploche v okolí optickej osi oka, označovanej 

ako žltá škvrna. Čapíky nie sú tak citlivé ako tyčinky a reagujú až na väčšie zmeny v intenzite 

osvetlenia, ale zato majú schopnosť sprostredkovať farebné videnie. Každý čapík totiž 

obsahuje jeden z troch fotopigmentov (modrý, zelený, červený) citlivých na svetlo určitej 

vlnovej dĺžky (modrý fotopigment – 450 nm, zelený fotopigment – 550 nm, červený 

fotopigment – 650 nm). Podľa toho, ktoré čapíky, v akej intenzite a v akej kombinácií sú 

dráždené, vzniká vnem určitej farby.
46

 

 

Obr. 3 - Schematický rez ľudského oka a popis jeho základných častí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spracované podľa: DANNHOFEROVÁ, J., 2012, s. 24. 

 

Psychologické hľadisko pôsobenia farieb 

Psychologické hľadisko pôsobenia farieb skúma účinok farieb na ľudskú psychiku, 

pričom analyzuje rôzne emócie, asociácie, alebo stimuly, ktoré v nás farby vyvolávajú. 

Faktom je, že farby na človeka nejakým spôsobom pôsobia, preto sa množstvo vedcov 

zaoberalo výskumom vplyvu farieb na človeka, pomocou čoho sa snažili bližšie definovať ich 

psychologický význam.  

                                                           
46

Spracované podľa DANNHOFEROVÁ, J. Velká kniha barev – kompletní průvodce pro grafiky, fotografy 

a designéry. Brno : Computer Press, 2012. s. 25 - 27. ISBN 978-80-251-3785-7. 
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Vnímanie farieb je však ovplyvnené množstvom faktorov, akými sú nielen kvalita 

zraku, ale aj rôzne kultúrne, historické, sociálne, psychologické vplyvy, či individuálne 

skúsenosti, preto je výskum v tejto oblasti pomerne náročný a jeho výsledky nemusia byť 

vždy jednoznačné.  

Psychologický výskum farieb sa napr. snaží vysvetliť, aký vplyv majú farby na 

duševný a telesný stav človeka, formovanie jeho pocitov a nálad. Účinok jednotlivých farieb 

však nie je rovnaký u všetkých ľudí.  Často ide o subjektívny pocit, pretože každý jedinec 

môže mať v obľube určitú farbu (resp. niekoľko farieb), ktorú viac preferuje a ktorá odráža 

jeho povahu, charakterové vlastnosti, alebo momentálny psychický stav (napr. pre človeka 

obľubujúceho červenú farbu môže byť typické, že je aktívny, činorodý, má skôr cholerickú 

povahu a človek, ktorý má rád modrú farbu môže byť pokojný, hĺbavý, introvertný a pod.). 

Škála týchto obľúbených, preferovaných farieb sa môže v priebehu života človeka meniť 

(napr. v mladosti človek obľubuje skôr žiarivé, jasné, pastelové farby a v staršom veku 

naopak, konzervatívne, tlmené, tmavšie odtiene farieb). Na základe skúmania týchto javov 

(týkajúcich sa osobnostných preferencií farieb), je možné realizovať napr. diagnostiku 

osobnosti. 

Farbami sa dá vyjadriť množstvo pocitov, dokážu upokojovať, ale aj nahnevať, môžu 

na nás pôsobiť skľučujúco, depresívne, ale aj optimisticky. Tieto poznatky sa zase využívajú 

v rôznych sférach a oblastiach nášho života, či ľudskej činnosti. „Barvy se záměrně používají 

na pracovištích, při návrhu interiérů za účelem navození určité nálady, nebo v nemocnicích, 

kde pomáhají se zotavováním pacientů. Terapie barvami je v dnešní době běžně využívána 

například i v marketingu. Řada firem cíleně volí pro prezentaci svou či prezentaci svých 

výrobků takové barvy, které v člověku vyvolávají určité pocity“ (DANNHOFEROVÁ, J., 

2012, s. 43).  

Psychologické pôsobenie farieb má nezastupiteľné miesto aj v oblasti marketingového 

výskumu, marketingovej komunikácie, v procese tvorby reklamných kampaní, budovania 

identity značky, ale ja v rámci návrhu loga, či ďalších vizuálnych prvkov značky. „Někteří 

autoři hovoří o colormarketingu, který představuje techniky sloužící k vzbuzení zájmu o 

produkt, či značku pomocí barev. Uplatňuje se při tvorbě designu výrobku a balení, při tvorbě 

webových stránek, v komunikačních kampaních, při tvorbě propagačních a tiskových 

materiálů, při navrhování loga, v merchandisingu atd.“ (VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J., 

2010, s. 72). 

Nasledujúca tabuľa (viď. Tab. 2) obsahuje stručný prehľad psychologického významu 

základných farieb, ktorý je možné uplatniť aj v procese návrhu a tvorby loga.  
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Tab. 2 - Psychologický význam a symbolika jednotlivých farieb 

Farba Symbolika Pozitívne emócie Negatívne emócie Charakter osobnosti 

Čierna  

tma, smrť úcta, autorita, vážnosť, 

dôstojnosť, sila, formálnosť, 

elegancia 

zlo, skaza, strach, 

podráždenosť, samota, 

prázdnota, smútok, 

clivosť, ľútosť, vzdor, 

protest, nostalgia 

Ľudia obľubujúci čiernu farbu 

väčšinou dôrazne vyjadrujú svoj 

protest voči určitému stavu.  

Menšia obľuba čiernej farby naopak 

signalizuje možnú obavu 

z nadchádzajúceho konca. 

Šedá  

neutralita, 

priemernosť 

vyváženosť, pokora, 

spoľahlivosť, skromnosť, 

inteligencia, pokoj, odpočinok 

pasivita, nuda, 

ľahostajnosť, smútok, 

neangažovanosť, bolesť, 

chudoba, nerozhodnosť, 

neurčitosť, náladovosť 

Ľudia, ktorí dávajú prednosť šedej 

farbe, majú snahu odlúčiť sa od 

spoločnosti, či kolektívu. Želajú si 

zostať bez väzieb a skrytí. Zároveň sa 

túžia zastaviť a spomaliť. 

Biela  

svetlo, čistota, 

mier, prímerie 

nevinnosť, cnosť, poriadok, 

vernosť, ľahkosť, svetlosť, 

nepoškvrnenosť, sterilita, 

dokonalosť, poriadok, 

pravdivosť, vďačnosť, krehkosť, 

jednoduchosť, vzdušnosť, 

láskavosť, jednotnosť, jemnosť 

chlad, neistota, 

zdržanlivosť, 

nedotknutosť, opatrnosť, 

nekonečnosť, smútok, 

clivosť, izolácia, 

osamelosť  

Ľudia, ktorí majú radi bielu farbu sú 

väčšinou nedôverčiví, nedotkliví 

a skľúčení.  

Žltá   

svetlo, slnko, 

zlato, jar, 

mladosť 

radosť, optimizmus, idealizmus, 

intelekt, múdrosť, osvietenie, 

harmónia, súlad, rozum, 

vzrušenie, povzbudenie, 

oslobodenie, dráždivosť 

nedôvera, žiarlivosť, 

obozretnosť, závisť, 

zbabelosť, falošnosť, 

zrada 

Ľudia, ktorí uprednostňujú žltú farbu, 

sa snažia začleniť do sveta, ale zároveň 

sa chcú oslobodiť od bežných 

problémov a starostí. Chcú žiť 

jednoduchšie a byť šťastní. Menšia 

obľuba žltej farby vyjadruje zvoľnenie 

tempa na ceste sebazdokonalenia. 

Oranžová 

slnko, teplo, 

horúce leto, 

zlato, lesk 

radosť, zábava, družnosť, 

priateľstvo, súnáležitosť, energia, 

vitalita, povzbudenie, dynamika, 

tvorivá aktivita, kreativita, 

jedinečnosť, zrelosť, úroda, 

bohatstvo, nádhera 

hrubosť, rozmar, vzdor Ľudia, ktorí uprednostňujú oranžovú 

farbu, sa vedia radovať zo života, sú 

osobití, sebavedomí, vnútorne nezávislí 

a zmierení so svojím vlastným ja. Majú 

svoje miesto v spoločnosti a cítia sa 

v nej dobre. Menšia obľuba oranžovej 

farby symbolizuje pretvárku.  

Červená  

krv, oheň  láska, vášeň, vzrušenie, túžba, 

žiadostivosť, náruživosť, hrdosť, 

energia, sila, dynamika, pohyb, 

aktivita, činnosť, podnikavosť 

revolta, boj, vojna, 

agresivita, hnev, zlosť, 

krutosť, nemravnosť, 

obscénnosť, 

nebezpečenstvo, hrozba 

Ľudia, ktorí dávajú prednosť červenej 

farbe, prežívajú svoj život naplo, sú 

impulzívni, rázni, túžia po úspechu 

a snažia sa zvíťaziť. Menšia obľuba 

červenej farby vyjadruje strach zo 

života. 

Fialová  

duchovno, 

majestát 

predstavivosť, mystika, 

inšpirácia, osobitosť, 

dômyselnosť, skromnosť, pokora, 

pokánie, odpútanie, múdrosť, 

dôstojnosť, vznešenosť, luxus, 

bohatstvo 

krutosť, utrpenie, trest, 

výstrednosť, bláznivosť, 

napätie, nepokoj, 

znepokojenie, odcudzenie, 

tajomno, nevedomosť, 

súmrak 

Fialovú farbu preferujú ľudia, ktorí sa 

snažia upútať a osloviť svoje okolie, ale 

aj emocionálne nezrelí jedinci, túžiaci 

po porozumení.  

Menšia obľuba fialovej farby znamená 

negatívny postoj k spojeniu 

s duchovným svetom. 

Modrá  nebo, obloha, 

vzduch, chlad, 

voda 

mier, oslobodenie, ticho, pokoj, 

spravodlivosť, oddanosť, dôvera, 

odpočinok, uvoľnenie, duchovno, 

viera, vernosť, inteligencia, 

diskrétnosť, vyrovnanosť, 

spoľahlivosť 

depresia, odovzdanosť, 

apatia 

Ľudia, preferujúci modrú farbu, sú 

väčšinou zdržanliví, mlčanliví a vedia 

sa ovládať.  

Menšia obľuba modrej farby môže 

znamenať odklon od ideálov a dôraz 

položený na materiálnu stránku veci. 

Zelená  príroda, rastliny, 

diaľka, mladosť, 

nádej, 

priateľstvo, 

znovuzrodenie 

poctivosť, pripravenosť, 

pohotovosť, húževnatosť, 

vytrvalosť, hojnosť, úspech, 

harmónia, jednota, rovnováha, 

pravda, dôvera, pokoj, mier, 

istota, bezpečie, ticho, nádej, 

priateľstvo 

závisť, chamtivosť, 

neskúsenosť 

Ľudia, obľubujúci zelenú farbu, sú 

hrdí, stáli vo svojich názoroch, vedia sa 

ovládať. Potrebujú cítiť uznanie svojho 

okolia.  

Menšia obľuba zelenej farby vypovedá 

o problémoch so zachovaním 

rovnováhy. 

 

Spracované podľa: DANNHOFEROVÁ, J., 2012, s. 44 – 50.  
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Symbolické hľadisko pôsobenia farieb 

Farby majú od pradávna svoj symbolický význam. Symbolika farieb sa však mení 

v kontexte doby - význam farieb je špecifický pre jednotlivé kultúry a mení sa v závislosti od 

rozličných národností, etník, sociálnych skupín, či geografických oblastí. Taktiež treba 

zdôrazniť fakt, že význam farieb môže byť značne subjektívny a žiadna farba nemá jeden 

konkrétny (jednoznačný) význam, pretože interpretácia jej významu je ovplyvnená viacerými 

faktormi a rôznymi okolnosťami. Na druhej strane sa farby vyberajú na základe osobnej 

skúsenosti, resp. na základe podobnosti s rôznymi javmi, predmetmi, situáciami a udalosťami, 

s ktorými sa človek v živote stretáva. Aj preto je možné tieto ľudské skúsenosti súvisiace 

s vnímaním farieb zovšeobecniť a následne z nich vyabstrahovať všeobecnú symboliku farieb, 

ktorá nám pomáha lepšie pochopiť, akým spôsobom dokážu farby pôsobiť na ľudí.  

Archetypálna symbolika farieb, ktorá sa postupne vykryštalizovala už v dávnych 

prírodných civilizáciách je  stále prítomná aj v našej kultúre. Vyvinula sa z prvotných 

archetypálnych významov farieb v primitívnych ľudských spoločenstvách, kde vyjadrovala 

základné významové protiklady vyplývajúce z jej biologických, fyziologických, magických, 

psychologických a iných účinkov. Napr. teplé farby vzbudzujú v príjemcoch pocit tepla, 

pretože sa viažu na skúsenosť človeka s ohňom – farby ohňa a studené farby vzbudzujú 

v príjemcovi pocity chladu, zimy, čo sa viaže na skúsenosť človeka s ľadom, snehom – farby 

zimy, mrazu (GERO, Š., 2012, s. 136, 137). Tieto tzv. pravzory ovplyvňujú naše psychické 

prejavy (emócie) pri ich vnímaní.  

Farba je tiež jedným zo symbolov, ktorý v každej kultúre vyjadruje určité špecifické 

skutočnosti. Neznalosť tejto symboliky môže nepriaznivo ovplyvniť optimálne a želané 

pôsobenie farieb na jej recipientov (napr. pri použití reklamnej kampane v rôznych krajinách 

bez toho, aby si jej tvorcovia uvedomovali odlišnosť kultúr v rámci symboliky farieb, ktoré 

v kampani použili). Symbolický význam farieb môže byť v rámci rôznych krajín rovnaký, 

resp. podobný, avšak nájdu sa aj krajiny, kde je význam určitej farby diametrálne odlišný: 

napr. modrá farba je vo Švédsku, USA, ale aj v Českej a Slovenskej republike spojená 

s maskulinitou a je vnímaná ako typicky mužská, resp. chlapčenská farba, ale v Holandsku je 

modrá naopak, považovaná za dievčenskú farbu (VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J., 2010, s. 70, 

71).  

Podrobnejší popis symbolického významu jednotlivých farieb v rôznych krajinách, 

štátoch a kultúrach je uvedený v nasledujúcej tabuľke (viď. Tab. 3). 
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Tab. 3 - Symbolický význam farieb v jednotlivých kultúrach 

Farba Kultúrny význam 

Čierna 
V Thajsku je symbolom staroby; V niektorých častiach Malajzie 

symbolizuje odvahu; Vo veľkej časti Európy a Ameriky symbolizuje 

smrť.  

Biela 
V Thajsku symbolizuje čistotu; V mnohých moslimských a hinduistických 

krajinách reprezentuje mier a čistotu; V Japonsku a ďalších ázijských 

štátoch je symbolom smrti a smútku; Vo veľkej časti Afriky znamená 

víťazstvo a čistotu.  

Žltá 
V Číne je znakom bohatstva a autority; V USA znakom zbabelosti 

a výstrahy; V Egypte znakom šťastia a prosperity; V Nemecku závisti 

a žiarlivosti; V mnohých krajinách sveta je symbolom ženskosti. 

Červená 
V Číne je znakom prosperity a znovuzrodenia (používa sa pri 

slávnostných a radostných príležitostiach); Vo Francúzsku a Veľkej 

Británii je symbolom mužnosti; V mnohých afrických štátoch znamená 

rúhanie alebo smrť; V Japonsku symbolizuje hnev a nebezpečenstvo; 

V Kórei sa používa iba k napísaniu mena zomrelého v deň jeho smrti 

alebo na výročie jeho úmrtia. 

Purpurová 
V Latinskej Amerike má význam smrti; V Európe príslušnosť ku 

kráľovským rodinám; V Egypte cnosť a vernosť; V Japonsku pôvab a 

vznešenosť; V Číne barbarstvo; V USA vznešenosť a statočnosť.  

Modrá 
V Iráne symbolizuje niečo negatívne; V Egypte česť a pravdu; 

U indiánskeho kmeňa Irokézov znamená porážku; V Grécku národnú 

pýchu; V Škandinávii čistotu; V Ghane radosť. 

Zelená 
V USA znamená kapitalizmus, povzbudenie, pokyn „choďte“ 

(pokračujte) a závisť; V Iraku ide o znak patriotizmu; Medzi niektorými 

domorodými Američanmi symbol ženskosti; V Egypte sa jedná o symbol 

úrody a sily; V Japonsku symbol mladosti a energie; V mnohých 

moslimských krajinách svätosť.   

 

Spracované podľa: DEVITO, J., A., 2008, s.178 a VYMĚTAL, J., 2008, s. 

84, 85. 

Vizuálne hľadisko pôsobenia farieb 

Predmetom výskumu vizuálneho pôsobenia farieb je definovať, ako sa farby prejavujú 

na určitej ploche alebo v priestore (napr. teplé farby majú tendenciu opticky vystupovať do 

popredia a studené farby zase ustupovať do pozadia), príp. pri ich vzájomnej kombinácii 
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(napr. iný pocit v nás vyvolá kombinácia dvoch teplých farieb a iný budeme mať 

z kombinácie teplej a studenej farby). Preto je potrebné dbať aj na to, aký výber farieb 

zvolíme a ako ich vzájomne skombinujeme, pretože niektoré farby sa k sebe vizuálne hodia, 

vytvárajú dobrú vzájomnú harmóniu, iné sa zase k sebe nehodia a ich vzájomná kombinácia 

sa všeobecne neodporúča. Vzájomnú kombináciu hodiacich a nehodiacich sa farieb presnejšie 

znázorňuje nasledujúca tabuľka H. Schwalbeho (viď. Tab. 4).  

 

Tab.  4 - Vzájomná kombinácia farieb  
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Vysvetlivky:  

      hodia sa k sebe veľmi dobre                     dobrá vzájomná harmónia  

      ich kombinácia sa všeobecne neodporúča   nehodia sa k sebe 

 

Spracované podľa: SCHWALBE, H., 1994, s. 125. 

 

Podobne, ako v prípade psychologického a symbolického pôsobenia farieb, tak aj 

vizuálne pôsobenie farieb je možné efektívnym spôsobom využiť v mnohých oblastiach 

marketingu a marketingovej komunikácie, ale aj v oblasti firemného dizajnu, či tvorby 

značky. Najčastejšie sa vizuálne pôsobenie farieb uplatňuje v rámci dizajnu výrobkov 

a obalov, predajní a obchodných priestorov, interiéru a exteriéru firiem, ale aj na rôznych 

propagačných materiáloch, firemnej grafike, tlačovinách, multimediálnych a online 

aplikáciách, webových stránkach firiem, darčekových reklamných predmetoch atď. 

 

Technologický proces používania farieb 

Technologický proces používania farieb chápe farbu ako materiál, ktorý sa získava, 

spracováva a následne používa v rôznych oblastiach. Technologické hľadisko použitia farieb 

sa týka rôznych oblastí. 

Získavanie a spracovávanie farieb: Farby a farebné pigmenty sa získavajú buď 

z prírodných zdrojov (nerastov a rastlín), alebo chemicky. Následne dochádza k ich ďalšiemu 

technologickému spracovaniu, aby ich podľa konkrétneho účelu bolo možné použiť v praxi. 

Miešanie farieb a farebných pigmentov: Pri reprodukcií farieb sa používajú dva 

systémy miešania farieb tzv. aditívne a subtraktívne.  

Aditívne miešanie farieb vychádza zo spôsobu, akým vníma farby ľudské oko. 

Základné farby sú červená (Red), zelená (Green), a modrá (Blue) – RGB. Ak svietime 

farbami cez seba, ich účinok sa zráta a tak vznikajú ďalšie farby. Aditívne miešanie farieb 

používajú všetky zariadenia, ktoré reprodukujú farbu vyžarovaním svetla, ako napr. televízne 

obrazovky, monitory (vrátane LCD), projektory a taktiež s nimi pracujú zariadenia na 

digitalizáciu obrazu, ako napr. skenery, či digitálne fotoaparáty.  

Subtraktívne miešanie farieb sa používa pri tlači. Farby sú tvorené pomocou troch 

základných zložiek – azúrovej (Cyan), purpurovej (Magenta) a žltej (Yellow) – CMY. Ide 

o systém, kde sa od existujúceho bieleho svetla odrátajú zložky svetla, na ktoré je ľudské oko 

citlivé. Základ tohto miešania tvorí biele svetlo, každá z tlačových farieb pohlcuje červenú, 

zelenú, či modrú zložku bieleho svetla a ostatné odráža. Farby C, M, Y tak umožňujú riadiť, 
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ktorá zložka bieleho svetla (R, G, B) bude od potlačeného materiálu odrazená do očí 

pozorovateľa. Vzájomným prekrytím všetkých troch farieb by malo teoreticky dochádzať 

k úplnému pohlteniu svetla, čoho výsledkom by mala byť čierna farba. V praxi to však takto 

nefunguje. Znečistenie tlačových farieb spôsobuje, že sútlačou troch základných farieb 

(azúrovej, purpurovej a žltej) vzniká farba, ktorá nie je úplne čierna (má skôr hnedý odtieň), 

takže obrázky strácajú kontrast. Kvôli tomu sa k týmto trom základným farbám pridáva 

čierna, označovaná ako kľúčová (Key), čím vzniká označenie CMYK.  Pri farebnej tlači preto 

používame kombináciu štyroch základných farieb – azúrová, purpurová, žltá a čierna 

(CMYK). Pre každú farbu sa zhotovuje samostatná tlačová forma a každá z farieb je 

reprodukovaná v samostatnej tlačovej jednotke.
47

 

 

Obr. 4 - Ukážka aditívneho a subtraktívneho miešania farieb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DVOŘÁKOVÁ, Z., 2012, s. 25. 

 

Tlač farieb a farebných pigmentov: K najrozšírenejším tlačovým technikám 

v súčasnosti patrí digitálna a ofsetová tlač.  

Ofsetová tlač sa bežne používa pri výrobe kníh, novín a časopisov. Ofset je založený 

na tlači z plochy, keď sú tlačové a netlačové prvky v jednej rovine a líšia sa iba na základe 

fyzikálno-chemických vlastností (preto sa označuje aj ako ofsetová litografia). Celý proces 

tlače je založený na štyroch farebných vrstvách (azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej – 

CMYK), ktoré sa postupne tlačia v určitom množstve na povrch papiera pomocou 

bodkovaných vzorov.  

                                                           
47 Popis aditívneho a subtraktívneho miešania farieb je spracovaný podľa 

DVOŘÁKOVÁ, Z. DTP a předtisková příprava – kompletní průvodce od grafického 

návrhu po profesionální tisk. Brno : Computer Press, 2012. s. 25, 26. ISBN 

978-80-251-1881-8. 

Aditívne miešanie farieb 
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Subtraktívne miešanie farieb 
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Digitálna tlač, ktorá zahŕňa rôzne tlačové techniky, prenáša digitálne údaje priamo na 

papier, bez nutnosti výroby a použitia tlačovej dosky mimo tlačiarenský stroj. Samotná tlač je 

založená na elektrostatickom náboji určitých miest a na použití práškových tonerov, ktoré 

priľnú na papier. Vytvorený obraz je následne fixovaný pomocou tepla a tlaku.  

Pri práci s farbami sa na definovanie, výber, či porovnanie jednotlivých farieb 

používajú štandardizované vzorkovníky farieb. K jedným z najrozšírenejších patrí tzv. 

PANTONE MATCHING SYSTEM, obsahujúci štandardizované palety farieb určené na rôzne 

účely použitia, najmä tlač. Farby sú vo vzorkovníku logicky usporiadané a pri každej farbe sú 

uvedené číselné hodnoty potrebné na ich presné namiešanie (napr. pomocou základných 

farieb RGB alebo CMYK). Základným vzorkovníkom určeným najmä návrhárom, 

dizajnérom, typografom a tlačiarom je vzorkovník PANTONE Color Formula Guide, ktorý 

obsahuje 1114 priamych farieb, vrátane 14 metalických a 14 reflexných farieb.
48

 

 

Obr. 5 - Ukážka vzorkovníku PANTONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.garudapromo.com/wp-content/uploads/2015/01/Pantone.jpg 

 

                                                           
48

 Technika digitálnej a ofsetovej tlače, ako aj možnosti použitia štandardizovaných vzorkovníkov farieb 

(PANTONE MATCHING SYSTEM) sú spracované podľa DANNHOFEROVÁ, J. Velká kniha barev – kompletní 

průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Brno : Computer Press, 2012. s. 253, 254. ISBN 978-80-251-3785-

7. 

http://www.garudapromo.com/wp-content/uploads/2015/01/Pantone.jpg
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Záver 

Farby majú v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie veľmi dôležitú 

funkciu, pretože spotrebiteľom  uľahčujú  vnímanie a celkové pochopenie komunikačného 

posolstva. Na základe rôznych vedeckých prístupov k analýze farby, prezentovaných 

v obsahu tohto príspevku, mali čitatelia možnosť vidieť, že pre oblasť marketingu, 

marketingovej komunikácie,  brandingu (zameraného najmä na tvorbu vizuálnych prvkov 

značky), ale aj firemného dizajnu sú najrelevantnejšie najmä vizuálne a psychologické 

pôsobenie farieb, symbolický a kultúrny význam farieb a následný technologický proces 

použitia farieb v marketingovej praxi. V súčasnosti síce existuje množstvo vedeckých 

prístupov so zameraním na oblasť marketingu, ktoré možno aplikovať aj na výskum farieb, no 

zároveň je nutné dodať, že analýza pôsobenia farieb sa dá realizovať vždy iba v konkrétnom 

prípade a to nielen vo vzťahu k danej značke, firme, spoločnosti, či organizácii, resp. k jej 

produktom a službám, ale najmä vo vzťahu k cieľovej skupine spotrebiteľov.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 67 

Zoznam bibliografických odkazov 

DANNHOFEROVÁ, J. Velká kniha barev – kompletní průvodce pro grafiky, fotografy 

a designéry. Brno : Computer Press, 2012. 352 s. ISBN 978-80-251-3785-7. 

DEVITO, J., A. Základy mezilidské komunikace. 6. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 512 

s. ISBN 978-80-247-2018-0. 

DVOŘÁKOVÁ, Z. DTP a předtisková příprava – kompletní průvodce od grafického návrhu 

po profesionální tisk. Brno : Computer Press, 2012. 288 s. ISBN 978-80-251-1881-8. 

GERO, Š. Komunikácia, umenie, marketing. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 

Filozofická fakulta, 2012. 323 s. ISBN 978-80-558-0031-8. 

KULKA, J. Psychologie umění. 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 440 

s. ISBN 978-80-247-2329-7. 

SCHWALBE, H. Praktická reklama. Praha : Grada Publishing, 1994. 160 s. ISBN 80-7169-

112-7. 

ŠIKL, R. Zrakové vnímání. Praha : Grada Publishing, 2013. 312 s. ISBN 978-80-247-3029-5. 

VYMĚTAL, J. Průvodce úspěšnou komunikací – Efektivní komunikace v praxi.  Praha : 

Grada Publishing, 2008. 328 s. ISBN 978-80-247-2614-4. 

VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R. Psychologie reklamy. 2. vyd. Praha : Grada 

Publishing, 2002. 264 s. ISBN 80-247-0402-1. 

VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.Reklama, jak dělat reklamu. 3. aktual. a dopl. vyd. Praha : 

Grada Publishing, 2010. 208 s. ISBN 978-80-247-3492-7. 

 

 

 

PhDr. Milan Banyár, PhD. 

Katedra marketingovej komunikácie FiF UK 

e-mail: milanbanyar@gmail.com 

 

 

mailto:milanbanyar@gmail.com


 

 68 

Identita značky a jej význam v procese budovania imidžu 

značky 

 

Brand identity and its importance in the process of building a 

brand image 

 

PhDr. Milan Banyár, PhD. 

 

Abstrakt: Autor sa v príspevku venuje rôznym aktuálnym vedeckým prístupom so 

zameraním na analýzu identity značky, ako napr. strategická analýza značky a model 

plánovania identity značky, tvorba identity značky a imidžu značky na základe 

komunikačného procesu, analýza procesu tvorby identity značky pomocou semiotickej teórie, 

vzťah medzi spotrebiteľom a imidžom značky, či kvalitatívna analýza značky. Cieľom 

príspevku je čitateľom jednak  priblížiť, aký je vzájomný vzťah, príp. rozdiel medzi pojmami 

identita značky a imidž značky, ako aj a bližšie špecifikovať význam identity značky 

v procese budovania imidžu značky.  

Kľúčové slová:  značka, analýza značky, identita značky, imidž značky, spotrebiteľ, 

plánovanie identity značky, kvalitatívna analýza značky  

Abstract: The author of the article deals with various current scientific approaches focused 

on the analysis of brand identity, for example. strategic brand analysis and model of planning 

brand identity, creating brand identity and brand image based on the communication process, 

analysis of the process of creating a brand identity using semiotic theory, the relationship 

between the consumer and the brand image, brand and qualitative analysis. The goal of the 

article is to describe a relationship and distinction between brand identity and brand image as 

well as specify the importance of brand identity in the process of building brand image. 

Keywords: brand, brand analysis, brand identity, brand image, consumer, brand identity 

planning, qualitative analysis of brand 
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Značka – definícia pojmu, základné teoretické východiská 

 

Význam slova brand (značka) pochádza zo staronórskeho slova brandr, ktoré 

znamenalo „označiť“, príp. „vypáliť znamenie“, pretože súvisí so značkovaním 

a identifikáciou zvierat zo stáda jedného vlastníka (KELLER, K., L., 2007, s. 32, 33). 

„Skrátená verzia slova brandr sa začala používať koncom 18. storočia v angličtine a to v tom 

istom význame. Prisťahovalci v Amerike začali svoj dobytok označovať tak, ako to robili 

Normani a Germáni niekoľko storočí pred nimi a svoj znak pomenovali brand. Termín brand 

pochádza z anglického slova pre označenie tovaru či druhu tovaru. Používa sa často práve 

v anglickej variete a prekladá sa ako označiť či dokonca vo význame, ktorý sme spomínali, 

vypáliť znamenie“(SMOLKOVÁ, E., ŠTARCHOŇ, P., VILČEKOVÁ, L., OLŠANSKÝ, F., 

SMOLKA, S., KRAVEC, P., 2013, s. 9). 

V rámci domácich, aj zahraničných odborných publikácií existuje množstvo 

rozdielnych definícií pojmu značka – každý z autorov ju vníma odlišným spôsobom, 

v závislosti od toho, v akom kontexte sa na ňu a jej jednotlivé zložky pozerá. Najrozšírenejšia 

a najčastejšie používaná definícia značky je od Americkej marketingovej asociácie (American 

Marketing Association – AMA), ktorá značku chápe ako „meno, názov, dizajn, symbol alebo 

ďalšie prvky a ich kombinácie, ktoré identifikujú produkty a služby určitého producenta 

a odlišujú ich od konkurentov.“49 Veľmi podobnú, i keď pomerne rozsiahlejšiu definíciu 

pojmu značka uvádza P. Horňák, podľa ktorého je značka „kombinácia názvu, slov, 

symbolov, resp. i designu, ktorej cieľom je identifikácia výrobku alebo služby. Poznáme 

značky obrazové, slovné, kombinované, resp. aj priestorové. Je to jednoduché slovno-

obrazové, (resp. aj pohybové, zvukové...) ľahko zapamätateľné označenie. Informuje 

o predajcovi, resp. o druhu tovaru, odlišuje ho od príbuznej skupiny výrobkov a súčasne ho 

propaguje. Ide o jeden z najstarších a najpoužívanejších propagačných prostriedkov, 

spočiatku mal podobu iniciál výrobcu, dnes môže mať podobu názvu, obrazového symbolu, 

resp. logotypu a pod.“(HORŇÁK, P., 2003, s. 265).  

Aj podľa týchto definícií môžeme vidieť, že mnohí autori vnímajú termíny logo 

a značka ako totožné alebo veľmi príbuzné, odlišujúce sa od seba iba v minimálnej miere, v 

nepatrných náznakoch. Ak sa na tieto definície pozrieme povrchne, môžeme povedať, že ak 

vytvoríme nové označenie alebo určitý symbol, pomocou ktorého budeme označovať naše 

výrobky a služby, tak sme vytvorili značku. Toto tvrdenie však v kontexte súčasnosti 

                                                           
49

 Bližšie pozri AMERICAN MARKETING ASSOTIATION. ResouceLibary [online]. [cit. 2016-07-14]. 

Dostupné na: http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
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a v rámci aktuálnej marketingovej praxe nie je celkom presné, pretože vizuálne, identifikačné 

znaky sú iba jednou zo základných prvkov značky. „Značky jsou více než jen jména 

a symboly. Značky představují způsob, jakým spotřebitelé vnímají produkty a jejich vlastnosti 

a co k nim cítí – vše, co výrobek či služba pro spotřebitele znamená... Skutečná hodnota silné 

značky tedy spočívá v její schopnosti získat si spotřebitele a jejich loajalitu“ (KOTLER, P., 

2007, s. 635). Značku na jednej strane vnímame z hľadiska „materiálnych“ prvkov, ako súhrn 

určitých vizuálnych, grafických, alebo textových znakov, zastupujúcich, resp. 

reprezentujúcich predajcu, jeho produkty, či služby, ale značka má okrem tejto „hmotnej“ 

roviny, aj rovinu nehmotnú, resp. „duchovnú“. Značku netvoria len akési grafické prvky, 

znaky, slová atď., ale aj to, ako je značka vnímaná na trhu, presnejšie v rámci určitej kultúry, 

spoločnosti, sociálnej skupiny a vo vedomí, no často aj v podvedomí spotrebiteľov. Tým sa 

od seba v princípe odlišujú pojmy logo a značka. Potvrdzuje to aj známa formulácia 

pripisovaná Davidovi Ogilvymu: „Značka je to, čo vám ostane, keď vám zhorí firma“, ktorá 

jasne naznačuje, aký zásadný je rozdiel medzi logom a značkou. Logo je v tomto prípade iba 

grafickým symbolom zastupujúcim konkrétnu firmu alebo značku. Značka však predstavuje 

oveľa širší (strešný) pojem, ktorý nie je redukovaný iba na akúsi vizuálnu konštantu, v podobe 

symbolizmu značky, ale dôležitý je aj význam značky, presnejšie to, ako ju vnímajú 

spotrebitelia, čo znázorňuje nasledujúca schéma (viď. Schéma 1) autoriek J. Vysekalovej a R. 

Komárkovej: 

 

Schéma 1 - Definícia značky 

 

 

 
 

Značka sa skladá z dvoch prvkov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Zdroj: VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R., 2002, s. 222. 
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Podobný názor na význam pojmu značka má aj A. P. Adamson, ktorý tvrdí, že: „Značka 

je niečo, čo je usadené v hlave. Je to prísľub, ktorý spája produkt alebo službu so 

spotrebiteľom. Či už ide o slová, vizuálne predstavy alebo emócie, prípadne akúkoľvek ich 

kombináciu, značky sú mentálne asociácie, ktoré sa vynoria, keď rozmýšľame alebo počujeme 

o konkrétnom aute alebo fotoaparáte, hodinkách, džínsoch, banke, nápoji, televíznej stanici, 

organizácii, celebrite, či dokonca krajine“ (ADAMSON, A. P., 2011, s. 3). 

Ďalší z popredných odborníkov brand marketingu L. de Chernatony v súvislosti 

s definíciou značky hovorí o tzv. pridanej hodnote značky. Podľa jeho názoru je značka 

„identifikovatelný produkt, služba, osoba nebo místo, posílené takovým způsobem, že uživatel 

nebo kupující vnímají relevantní, jedinečné a trvalé přidané hodnoty, které ve vysoké míře 

odpovídají jejich potřebám“ (CHERNATONY, L., 2009, s. 17).  

Na základe tejto definície môžeme vidieť, že L. de Chernatony sa neopiera o vizuálnu 

stránku značky, resp. iba o jej vizuálne prvky, ako mnohí iní autori, ale za kľúčový úspech 

značiek pôsobiacich na trhu považuje práve ich mieru pridanej hodnoty.  

Značky sa tak stávajú nositeľom pridanej hodnoty, ktorú reprezentujú a ktorú 

spotrebitelia prostredníctvom značky vnímajú. „Značka, ktorej produkty zodpovedajú kritériu 

zvyšovania pridanej hodnoty produktu či produktov sa stáva zároveň signálom, prísľubom 

naplnených očakávaní zo strany zákazníkov. Úspešné značky sú buď jedinečné, ponúkajú nové 

produkty alebo inovujú a komunikujú práve to, na čom intenzívne pracujú, budúce produkty 

a hodnoty, ktorými sa riadia. Znamená to, že úmyselne vyvolávajú konkrétne očakávania. 

Musia ich však aj reálne naplniť. Zákazník nesmie zažiť sklamanie a to sa týka nielen 

produktu ale aj prísľubov, ktoré značka odkomunikovala. Tie sú pre ňu rovnako záväzné ako 

kvalita produkcie“ (SMOLKOVÁ, E., ŠTARCHOŇ, P., VILČEKOVÁ, L., OLŠANSKÝ, F., 

SMOLKA, S., KRAVEC, P., 2013, s. 10, 11). 

Vďaka pridanej hodnote, ktorú značka reprezentuje, sa zároveň zvyšuje aj pridaná 

hodnota jej produktov. „Díky značce se mohou produkty dané firmy jevit zákazníkům 

důvěryhodnější a přitažlivější než produkty konkurenční. Značka tak brání tomu, aby 

zákazníci vnímali jednotlivé produkty v dané kategorii jako totožné, nebo jinak řečeno, aby se 

produkty v dané kategorii staly komoditou (jako tomu bývá např. u surovin). Značka proto 

může představovat klíčovou konkurenční výhodu“(KARLÍČEK, M. a kol., 2013, s. 125). 

Nasledujúca schéma (Schéma 2) zobrazuje význam značky vo vzťahu medzi jej vnímanou 

hodnotou, samotnou značkou a produktom. 

 



 

 72 

 

Schéma 2 - Význam značky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KARLÍČEK, M. a kol., 2013, s. 125 

 

V súvislosti s uvedenou analýzou pojmu značka môžeme povedať, že značka sa skladá 

z viacerých prvkov, ktoré na seba vzájomne nadväzujú a ktoré ju vytvárajú - od názvu, loga, 

celkového vizuálneho štýlu, cez produkt, resp. službu (primárne jeho vnímanú kvalitu, 

funkčnosť, dizajn, cenu, servis, záruky, zákaznícke benefity) a ďalšie pridané hodnoty, ale aj 

firmu, organizáciu (napr. jej históriu, tradíciu, kultúru, komunikáciu, hodnoty atď.), až po 

všetky marketingovo-komunikačné aktivity spojené s propagáciou značky.  

Všetky tieto zložky sa spolupodieľajú na tvorbe značky, na základe čoho si potom 

nielen zákazníci, spotrebitelia, ale aj široká verejnosť vytvárajú určitý obraz o značke. Zo 

značky sa stáva nositeľ kľúčových hodnôt, imidžu, alebo dokonca životného štýlu, s ktorým 

sa spotrebitelia dokážu identifikovať a stotožniť. Značka pomáha firmám odlíšiť sa od 

konkurencie a  spotrebiteľom uľahčuje výber, pretože vytvára vzťah medzi zákazníkom 

a produktom. Kvôli tomu je potrebné značku vnímať ako komplexný systém vzájomne 

prepájajúci firmu/spoločnosť, produkt/službu a samotných spotrebiteľov. Značku nevytvárajú 

iba firmy, ale najmä jej zákazníci. „Výrobce vlastní produkt, značku vlastní zákazník, protože 

značka je to, co mají zákazníci v hlavě, ve své mysli“ (VYSEKALOVÁ, J. a kol., 2011, s. 

136).  
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Identita značky a imidž značky 

Značka je komplexným systémom, ktorý vytvárajú viaceré na seba nadväzujúce 

zložky: od loga, charakteristických vizuálnych prvkov značky, cez výrobky a služby (napr. 

ich kvalita, hodnota, funkčnosť, vlastnosti, ale aj záruky, rôzne zákaznícke benefity, ďalší 

popredajný servis), až po firmu, spoločnosť, ktorá značku vlastní (vlastnosti firmy, krajina 

pôvodu, pôsobenie firmy – miestna alebo globálna firma, história a tradícia firmy, jej filozofia 

a hodnoty), či spôsob komunikácie so zákazníkmi, vzťah značky a zákazníka, osobnosť 

značky atp. Všetky tieto prvky sa podieľajú na vytváraní identity značky.  

To, že identita značky je naozaj zložitým a rozsiahlym systémom, v ktorom sa 

nachádza množstvo vzájomne sa dopĺňajúcich zložiek, dokazuje aj prehľadná schéma modelu 

plánovania identity značky od Davida Aakera. Podľa neho sa na značku môžeme pozerať 

z dvanástich rozličných hľadísk, ktoré rozdelil do štyroch základných skupín: značka ako 

produkt, značka ako organizácia, značka ako osoba a značka ako symbol (viď. Schéma 3).  

Každá firma, spoločnosť, ktorá vlastní značku, by preto mala mať nielen jasnú 

predstavu o tom, aká je identita jej značky, no zároveň ju musí neustále budovať a formovať 

podľa svojich predstáv, resp. podľa toho, čo chce, aby znamenala nielen pre cieľovú skupinu 

spotrebiteľov, ale aj pre širokú verejnosť. Výsledkom toho môže byť dosiahnutie želaného 

imidžu značky súvisiaceho s budovaním dôvery a emocionálneho vzťahu medzi 

spotrebiteľom a značkou, čo vedie k vytvoreniu dlhodobých vzájomných vzťahov, lojalite 

zákazníkov a ich vernosti k značke.  

Vzťah medzi identitou značky a imidžom značky je veľmi úzky a vzájomne prepojený. 

Identita značky predstavuje to, ako značka vníma samú seba a aký obraz sa snaží o sebe 

vytvoriť a imidž značky je výsledkom tohto snaženia, konkrétne, ako identitu značky vnímajú 

spotrebitelia a široká verejnosť. Imidž značky je preto súborom názorov, myšlienok, emócií 

a rôznych asociácií spojených so značkou, ktoré si ľudia o značke utvárajú buď na základe 

vlastných skúseností, ale aj pomocou marketingových a marketingovo-komunikačných aktivít 

značky, pôsobením reklamných kampaní, prostredníctvom informácií o značke, ktoré sú 

šírené rôznymi mediálnymi kanálmi, príp. ktoré sú získané od iných osôb (napr. odporúčanie 

značky rodinnými príslušníkmi, priateľmi, kolegami a známymi), alebo prezentovaním 

benefitov, kvalít značky rôznymi známymi a populárnymi osobnosťami, príp. inými 

názorovými vodcami.    
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Schéma 3 - Model plánovania identity značky 
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Spracované podľa: AAKER, D., 2003, s. 69. 
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Tvorba identity a imidžu značky v rámci komunikačného procesu 

Vzťah medzi identitou a imidžom značky môžeme vnímať aj v kontexte 

komunikačného procesu, čo názorne prezentuje ďalšia schéma (viď. Schéma 4), ktorej 

autorom je Jean-Noël Kapferer. Kapferer vníma vzťah medzi identitou značky a imidžom 

značky na základe komunikačného procesu v rovine odosielateľ – správa – príjemca.
50

 

Schéma znázorňuje, ako jednotlivé skupiny v rámci komunikačného procesu dekódujú všetky 

signály, ktoré sa vzťahujú k značke.  

Na začiatku komunikačného procesu stojí odosielateľ (tvorca značky), ten vytvára 

identitu značky. Úlohou odosielateľa je jasne definovať ciele značky, špecifikovať jej význam 

a vybrať také znaky, na základe ktorých bude možné značku nielen identifikovať, ale aj 

odlíšiť od konkurencie. Tvorba identity značky je dlhodobý, kontinuálny proces a tvorcovia 

značky musia mať jasnú predstavu o tom, čo má identita ich značky vyjadrovať a 

reprezentovať. Ak tvorcom značky chýba jasná predstava, tak sa často uchyľujú do 

napodobňovania konkurencie, úspešných značiek – ich produktov, vizuálneho štýlu, 

komunikácie atď. (mimikry
51

).  

Druhou chybou je snaha o vytvorenie obrazu značky, ktorý sa bude páčiť všetkým, 

aby značka spĺňala všetky očakávania verejnosti. Dochádza tak k slepému kopírovaniu 

aktuálnych trendov bez priameho vzťahu či logickej väzby k značke, kvôli čomu môže byť 

značka vnímaná ako prispôsobivá, bezzásadová, vypočítavá a prospechárska (oportunizmus). 

 Treťou zásadnou chybou pri tvorbe identity značky je nerešpektovanie, odmietanie 

a nepripúšťanie si reálneho stavu, keď si tvorcovia svoju značku idealizujú – vidia ju takú, 

ako by mala vyzerať, ale nie takú, akou v skutočnosti je (idealizmus). Častým následkom 

idealizmu je, že po určitom čase dochádza k precitnutiu a „vytriezveniu“, keď si jej tvorcovia 

uvedomia napr., že značka je príliš vzdialená od svojej cieľovej skupiny, že reklamné 

kampane nie sú účinné, že si spotrebitelia značku nezapamätali, že sú z nej v rozpakoch, alebo 

ju dokonca odmietajú. Pri tvorbe identity značky je preto potrebné v prvom rade zabrániť 

vzniku týchto troch častých komunikačných chýb.  

V rámci komunikačného procesu následne dochádza k tvorbe súboru znakov – 

signálov značky (napr. názov značky, logo a vizuálne symboly, produkty a služby, reklamné 

kampane atď.), ktoré prostredníctvom rôznych kanálov smerujú k príjemcovi. Príjemca 

signály interpretuje a dekóduje – prostredníctvom nich si utvára predstavu o značke, na 

                                                           
50

 Bližšie pozri KAPFERER, J., N. New Strategic Brand Management: Creating and Sustaining Brand Equity Long 

Term. 4th edition. London and Philadelphia : Kogan Page, 2008. s. 174, 175. ISBN 978-0-7494-5085-4. 
51

 Mimikry – označenie prípadov, kedy u živočíchov a rastlín dochádza k napodobňovaniu iného nebezpečného 

druhu, ako ochrana pred nepriateľmi, inými predátormi.   
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základe čoho vzniká imidž značky. V priebehu komunikačného procesu môže dochádzať aj 

k negatívnym javom, ako sú napr. informačný šum (nepochopenie, resp. nesprávne 

pochopenie signálov značky príjemcom), alebo aktivity konkurenčných značiek, ktorých 

signály môžu oslabovať, príp. negovať signály našej značky. 

 

Schéma 4 - Identity značky a imidž značky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KAPFERER, J., N., 2008, s. 174. 

 

Kapferer zároveň identitu značky vysvetľuje na tzv. šesťuholníku identity značky 

(viď. Schéma 5), v rámci ktorého popisuje šesť prvkov, ktoré majú zásadný vplyv na tvorbu 

identity značky:
52

 

Fyzické črty – značka má fyzické črty, ktoré ju robia nezameniteľnou a ktoré tvoria 

jej podstatu (pevné jadro). Fyzický aspekt značky vyjadruje to, ako značka vyzerá, čo robí, 

aká je. Vytvárajú ju najmä jej vizuálne symboly, ale aj produkty, ktoré zastupuje, ako aj 

všetko iné, čo tvorí jej hmotný základ. Fyzické črty značky sú to prvé, čo si spotrebiteľ na 

značke všimne, resp. čo mu okamžite príde na myseľ, keď si ju predstavuje.  

 

Osobnosť – každá značka má svoju osobnosť, ktorá je tvorená najmä spôsobom jej 

komunikácie (napr. ako značka komunikuje so svojimi spotrebiteľmi, ako hovorí o sebe, o 

svojich produktoch, službách) a vlastnej prezentácie, vďaka čomu buduje svoj charakter. Ak 

by značka bola človekom, spotrebiteľ by si dokázal reálne predstaviť, akým človekom by 

bola, aké by mala povahové črty, či vlastnosti. Pomocou osobnosti značky sa tak spotrebiteľ 
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dokáže so značkou lepšie identifikovať a zblížiť, napr. v prípadoch, keď je osobnosť značky 

podobná jeho osobnosti, alebo keď mu je osobnosť značky niečím sympatická.  

 

Kultúra – kultúra vyjadruje nielen to, z čoho značka vznikla, odkiaľ pochádza, kde 

má svoje korene, ale aj aké sú jej hodnoty, zásady, princípy a postoje, ktoré sú vyjadrené napr. 

v starostlivosti o svojich zákazníkov, prístupe k svojim zamestnancom, v komunikácii 

s verejnosťou atď. Kultúra zohráva dôležitú úlohu aj pri odlíšení sa značky od konkurencie.  

 

Vzťahy – sú pre existenciu značky nesmierne dôležité. Značka si buduje vzťahy na 

mnohých úrovniach – so zamestnancami, spotrebiteľmi, zákazníkmi, akcionármi, firemnými 

partnermi, výrobcami, distribútormi, veľkoobchodníkmi a maloobchodníkmi, médiami, 

rôznymi spoločnosťami a organizáciami atď. Vzťahy zohrávajú podstatnú úlohu zvlášť 

v sektore služieb, príp. v maloobchode, alebo v rámci franchisingu, keď sú závislé na ľuďoch 

(zamestnancoch, firemných a obchodných partneroch), ktorí značku reprezentujú.  

 

Reflexia – spotrebiteľ značku reflektuje na základe jej charakteristických znakov 

a vytvára si o nej určitú predstavu. Značka má preto tendenciu budovať si svoj obraz na 

základe cieľovej skupiny, aby sa s ňou spotrebitelia dokázali ľahšie stotožniť a aby 

vyjadrovala ich osobnosť.  

 

Vlastný imidž – značka je odrazom určitého životného štýlu, prezentuje konkrétne 

hodnoty, sociálny a spoločenský status a pod., preto sa zároveň stáva nástrojom, 

prostredníctvom ktorého si budujú svoj imidž aj jej zákazníci. 

 

Týchto šesť základných prvkov vyjadruje identitu značky. Ak ich aplikujeme do 

praxe, na analýzu konkrétnej značky, pomáhajú nám zistiť, aké má značka silné stránky 

a naopak, kde je priestor na zmeny, zlepšenia a jej ďalší rozvoj. Nesmieme však pritom 

zabúdať na to, že tieto prvky sú prepojené, vzájomne sa ovplyvňujú, prelínajú a dopĺňajú, 

vďaka čomu tvoria jeden štrukturovaný celok.  
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Schéma 5 - Šesťuholník identity značky 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: KAPFERER, J., N., 2008, s. 183. 

 

Ak by sme šesťuholník identity značky použili na analýzu existujúcej značky (Schéma 

6), dokázali by sme lepšie pochopiť, aký význam majú jednotlivé prvky pre odosielateľa 

(vlastníka značky) a pre recipienta (spotrebiteľov a zákazníkov).  

 

Schéma 6 - Šesťuholník identity značky aplikovaný na analýzu značky Apple 
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Na predchádzajúcich schémach môžeme vidieť, že odosielateľ (vlastník značky – 

tvorca značky) vytvára značku pomocou jej fyzických čŕt a budovaním jej osobnosti, ktoré sú 

jednak ovplyvňované kultúrou, ale aj rôznymi spoločenskými vzťahmi či väzbami. Recipient 

– príjemca (spotrebiteľ, zákazník) reaguje na tieto podnety v podobe vlastnej reflexie značky 

a prijatím značky, ako súčasti jeho vlastného imidžu.    

 

Charakteristika tvorby identity značky na základe semiotickej teórie 

Akým spôsobom sa vytvára vzťah medzi značkou, firmou, spoločnosťou, jej 

produktmi, službami a spotrebiteľmi možno vysvetliť na základe semiotickej teórie, pomocou 

tzv. Ogden–Richardsovho referenčného trojuholníka, ktorého autormi sú filozof Ch. K. 

Ogden a estetik, literárny teoretik I. A. Richards.
53

Referenčný trojuholník znázorňuje vzťah 

medzi znakom, jeho objektom a samotnou myšlienkou (viď. Schéma 7) –  skladá sa z troch na 

seba nadväzujúcich prvkov: 

Symbol – forma znaku; 

Referencia – význam znaku;  

Referent – predmet mimojazykovej skutočnosti.  

 

Keď je niečo znakom, tak znak zastupuje určitý objekt. Spojenie medzi znakom 

(symbolom) a objektom (referentom) sa vytvára pomocou myšlienkových vzťahov 

(referencia). Znak vytvorený autorom/odosielateľom má pre príjemcu/recipienta určitý 

význam – príjemca ho dekóduje na základe vlastných myšlienok – hľadaním 

obsahu, významu znaku, ktorý sa vzťahuje k nejakému objektu. Autori Jiří Černý a Jan Holeš 

vo svojej publikácii uvádzajú konkrétny príklad, akým spôsobom tento proces funguje 

v praxi: „Pokud proneseme slovo dům, tak posluchači ihned vytane na mysli představa domu. 

Symbol evokuje referenci. Rovněž mezi referencí a referentem je přímý vztah. Naše představa 

domu je totiž schématem vyvozeným z předchozích zkušeností s předmětem. Každý dům se 

samozřejmě nějak liší od jiného, ale určité charakteristiky (zdi, střecha, okna, funkce) 

zůstávají do značné míry stejné. Význam, tj. reference, odkazuje k referentu, k označované 

věci. Je to její odraz v naší paměti. Přerušovaná čára tvořící základnu trojúhelníku 

naznačuje, že mezi symbolem a referentem nemusí být žádný přímý vztah. Symbol evokuje 

nikoli věc samou, nýbrž její představu, tedy význam. Ten je napůl cesty mezi jazykem a 
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mimojazykovou skutečností a funguje mezi nimi jako spojka“(ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 2004, s. 

46). 

 

Schéma 7 - Ogden-Richardsov trojuholník referencie vo vzťahu k značke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  Zdroj: Vlastné spracovanie podľa ČERNÝ, J., HOLEŠ, J., 2004, s. 45. 
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kultúrnym a spoločenským  rozdielom, aktivitami konkurenčných značiek atď. Symboly, 

ktoré pri tvorbe značky používame nie sú stále, nemenné, ale premenlivé a to najmä ich 

referenčná (myšlienková, významová) časť vyjadrujúca predstavu o značke vo vedomí 

spotrebiteľov. „Teda znak je jednota materiálnej veci a k nej sa viažucej myšlienky (obsahu, 

významu). Znak je premenlivý, hlavne jeho referenčná (myšlienková, významová) súčasť, 

ktorá osciluje okolo určitého silového bodu. Riadiacou sústavou vo fungovaní znakovej 

sústavy je sústava myšlienok. Sústava myšlienok o znaku a jeho denotáte je vlastne 

interpretácia znaku“ (GERO, Š., TROPP, S., 2000, s. 31).  

 

Vzťah medzi spotrebiteľom a imidžom značky 

Pri tvorbe identity značky je potrebné myslieť aj na vzťah medzi spotrebiteľom 

a imidžom značky, čo presnejšie znázorňuje nasledujúca schéma (viď. Schéma 8).  

 

Schéma 8 - Vzťah spotrebiteľa k imidžu značky 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J. a kol., 2011, s. 149. 

 

Prezentovaná schéma znázorňuje vzťahy medzi spotrebiteľom a značkou, ako aj 

význam osobnosti a identity značky pri pôsobení na racionálne, alebo emocionálne potreby 

zákazníkov. Kombinácia osobnosti značky (jej implicitných interných vlastností) a identity 

značky vytvára imidž značky, ktorý vzniká na základe reflexie týchto dvoch dimenzií zo 

strany spotrebiteľov.
54
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Kvalitatívna analýza značky 

Pri tvorbe značky a pri testovaní jej fungovania v praxi nám môže pomôcť kvalitatívna 

analýza. Kľúčové oblasti kvalitatívnej analýzy značky sú znázornené na nasledujúcej schéme 

(viď. Schéma 9). Ako môžeme vidieť, zameriava sa na hodnotenie viacerých parametrov: 

„Při této analýze vycházíme z funkční úrovně výrobku ve vazbě na základní potřeby, v další 

fázi pak jde o odlišení značky a její positioning. Dále pak je nutná analýza motivačních 

dimenzí, které nás jako spotřebitele ovlivňují se zaměřením na potřeby a očekávání od značky 

v rovině racionálního uvažovaní i emocionálního pohledu, představujícího stabilitu, odlišnost, 

sociální adaptabilitu i atraktivitu ve spojení s životním stylem a jeho 

komponentami“(VYSEKALOVÁ, J. a kol., 2011, s. 149). 

 

Schéma 9 - Základné oblasti kvalitatívnej analýzy značky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: VYSEKALOVÁ, J. a kol., 2011, s. 150. 
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Napriek tomu, že tvorba imidžu značky môže byť riadeným procesom, musíme brať 

do úvahy viacero aspektov, rôznych súvislostí a premenných, ktoré majú na tento proces 

výrazný vplyv. „Každá firma/organizace/produkt/značka má určitou image, která je 

souhrnem představ, pocitů, postojů, názorů o firmě/značce. Image je multidimenzionální 

pojem ovlivněný řadou faktorů, které mají odlišnou důležitost u jednotlivých cílových skupin. 

Faktory ovlivňující image mohou být např. kvalita produktů, způsob komunikace, prvky 

corporate identity, publicita, reference opinion leaders, podpora společensky odpovědných 

projektů a další. Vytvářená image musí být v souladu se skutečnou hodnotou produktu, 

nesoulad může vést ke změně nákupního chování, k preferenci jiné značky“ (JURÁŠKOVÁ, 

O., HORŇÁK, P. a kol., 2012, s. 91).  

 

Záver 

Na základe predchádzajúceho popisu rôznych vedeckých  prístupov k analýze identity 

a imidžu značky môžeme vidieť, že značka sa stala výrazným fenoménom stojacim v centre 

pozornosti marketérov, pretože dokáže zásadným spôsobom ovplyvňovať naše spotrebiteľské 

správanie. Úlohou vedy a výskumu je nielen pochopiť a definovať proces tvorby identity 

a imidžu značky, ale aj nájsť také riešenia, ktoré by dokázali celý proces zoptimalizovať 

a zefektívniť, čo v konečnom dôsledku môže pomôcť všetkým zainteresovaným subjektom – 

od zákazníkov, spotrebiteľov, cez výrobcov a distribútorov, až po firmy, spoločnosti, či 

organizácie, ktoré značku vlastnia. 
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Grafika a tlačové techniky v reklame 2 

Grafic and printing technigues in advertising 2 

Tlač z výšky 1 

Relief printing 1 

Ing. Ján Valter, PhD. 

 

Abstrakt: Táto štúdia sa zaoberá grafikou, grafickými tlačovými technikami. Definujeme si 

grafiku ako celok a súčasne jej parciálne časti. Dobré poznanie vývoja grafických techník až 

po súčasnosť je nevyhnutnosťou pri tvorbe modernej grafiky. V marketingovej komunikácii 

pracujeme s grafikou takmer vo všetkých vizuálnych propagačných prostriedkoch. Preto aj 

ovládanie techniky tlače je nevyhnutnou podmienkou správnej prípravy tlačových podkladov. 

Nie všetko sa dá vytlačiť všetkými tlačovými technikami. Pre správne pochopenie grafických 

techník je potrebné poznať aspoň stručne ich vývoj a základné pojmy. V druhej časti tejto 

štúdie sa budeme venovať jednotlivým spôsobom a tlače, používaných v minulosti 

a v súčasnosti.         

Kľúčové slová: grafika, tlač, tlačové techniky, serigrafia, sieťotlač, tlač z hĺbky, tlač z výšky, 

tlačová forma, limit tlače 

 

Abstract: This study deals with graphic and printing technigues. We define graphic as 

a entity and also it´s partial sections. It is necessary to build good knowledge about printing 

technigues development to further modern graphic creation. In marketing communication we 

work with graphic in almost all visual promotional means. Therefore the control of the 

printing process is a prerequisite for the correct preparation of printing materials. Not 

everything can be printed with all printing techniques. For a proper understanding of graphic 

techniques it is necessary to know at least briefly about their development and basic notions. 

In the second part of this study, we are going to focus on method of printing, used in the past 

and nowadays. 

Key words: graphic, printing, printing technigues, serigraphy, intaglio, relief printing, 

printing form, printing limit 
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Úvod 

      V predchádzajúcej časti sme definovali pojem grafika a jej postavenie v súčasnej praxi. 

Ako sme zdôraznili, napriek modernej dobe počítačov a rôznych digitálnych techník, pôvodné 

tlačové grafické techniky majú stále svoje miesto vo výtvarnej a úžitkovej tvorbe. Aj pri 

tvorbe propagačných prostriedkov v marketingovej komunikácii majú klasické tlačové 

techniky svoje miesto práve pre svoju originalitu a nenahraditeľnosť modernými 

technológiami. Originalita je jedným z významných atribútov reklamy. 

       Tlačové techniky sme rozdelili do štyroch základných kategórií podľa prípravy tlačovej 

formy. Do tejto kategorizácie sme nezaradili digitálnu tlač, ktorá nespĺňa základné podmienky 

pre umeleckú výtvarnú tvorbu. 

       Do základných tlačových techník patrí: 

- tlač z výšky 

- tlač z hĺbky 

- tlač z plochy 

- tlač cez sito
55

 

      Do týchto kategórii sa dostali všetky tlačové techniky (okrem už spomínanej digitálnej 

tlače). Samozrejme s úspechom sa využívajú aj kombinácie jednotlivých tlačových techník. 

      Niektorí autori rozdeľujú základné tlačové techniky do troch typov – tlač z výšky, tlač 

z hĺbky a tlač z plochy
56

. Nám sa zdá, že z umeleckého hľadiska i z hľadiska marketingovej 

komunikácie patrí medzi grafické techniky aj tlač cez sito.   

      V nasledujúcich kapitolách si predstavíme princípy týchto tlačových techník. 
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Tlač z výšky 

    Tlač z výšky patrí medzi najstaršie techniky. Storočiami prešla táto technika rôznymi 

vývinovými štádiami a patrí medzi základné a významné tlačové techniky. Princíp tlač 

z výšky spočíva v tom, že obrázok nakreslený na tlačovú formu sa spracuje tak, že miesta, 

ktoré nemajú byť tlačené sa vyhĺbia do tlačovej formy. Vo výsledku sa tlačia miesta, ktoré 

zostali vyvýšené
57

. Pri väčšine tlačových techník je potrebné si uvedomiť, že kresba na 

tlačovej forme musí byť zrkadlovo obrátená aby sme vo výsledku pri tlači dostali na papier 

správne orientovaný výtlačok. Na takto spracovanú formu naváľame valčekom rovnomernú 

vrstvičku farby (väčšinou čiernu, ale podľa potrieb výtvarníka je možné použiť aj iné farby). 

Na formu opatrne položíme papier a pod tlakom (valčeka, lyžice, lisu) vykonáme tlač. 

Tlačíme teda z výšky podobne ako je to pri pečiatke
58

. 

       Ako tlačovú formu môžeme použiť rôzne materiály, používa sa taký materiál, aby 

vyhovoval požiadavkám výtvarníka na výsledný výzor tlače. Najčastejšie sa používa ako 

tlačová forma drevo, kov, kameň, hlina, linoleum, ale aj cesto a pod.  

Obr. 1 - Schéma tlače z výšky
59

 

 

       Na obr. 1 vidíme prierez princípu tlače z výšky. Farba naváľaná na vystupujúce prvky 

tlačovej formy sa odtláča tlakom valca na priložený papier. Vo vyhĺbených častiach sa farba 

nenachádza. Na vytvorenie odtlačkov sa požíva buď ručný spôsob tlače (odtláčanie farby 
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knihárskou kosticou, bruškom lyžice a pod.), tlač v obťahovacom lise a tlač v knihárskom 

lise. Pri tlači kontrolujeme, či sa farba dostatočne odtláča na papier, aby nezostávali tzv. 

„prašivé“ (nedotlačené) miesta. Kontrolu robíme občasným opatrným nadvihnutím rožku 

papiera. Je vhodné používať mäkký neglejený papier, aby farba dostatočne prenikla do 

štruktúry papiera. Po vytlačení necháme odtlačok dostatočne preschnúť. Niekedy je farba 

stierateľná aj po štrnástich dňoch. Čas schnutia zavisí to od hrúbky naváľanej farby, použitého 

riedidla a použitej farby
60

 

       Techniky tlače z výšky môžeme podľa spracovania tlačovej formy rozdeliť na: 

- kameňoryt 

- drevorez 

- drevoryt (xylografia) 

- rytina do Mässrovej dosky 

- linorez a linoryt 

- razená technika (šrotová tlač) 

- kovoryt (kovorez) 

- olovoryt 

- originálna zinkografia 

V nasledujúcej kapitolách sa budeme venovať  princípom prípravy tlačovej formy 

a spôsobom tlače v jednotlivých kategóriách. 

Kameňoryt 

      Kameň ako tlačová forma sa používal už veľmi dávno. V Egypte a Babylone sa vytvárali 

z kameňa malé pečiatky, ktoré slúžili na označovanie majetku bohatých vrstiev obyvateľstva. 

V starej Číne slúžili kamenné pečiatky ako signatúry literárnych a maliarskych diel. Neskôr sa 

v Číne využívali kamenné pečiatky na reprodukciu tušových diel významných maliarov. 
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Využívala sa najmä tzv. negatívna škrabaná technika, kde sa čiary vyrývali do plochy kameňa 

a pri odtlačku pôsobila kresba ako negatív. 

Obr. 2 - Anonym podľa Wu Dau-c`, portrét filozofa Lao - c`, 1225
61

 

 

 

 

         Na obr. 2 vidíme kameňoryt vytvorený negatívnou technikou, keď linky sú vyhĺbené 

a okolité vyvýšené miesta sú tlačené tmavou farbou. Táto technika bola typická práve pre 

čínske kameňoryty. 
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      Rytie do kameňa je pomerne náročné a túto techniku pomaly vytláčala technika rytia do 

drevenej formy, ktorá je podstatne menej náročná. Technika kameňorytu sa však zachovala 

v niektorých etnikách a to hlavne tam, kde bol nedostatok dreva (napr. u Eskymákov). 

 Obr. 3 - Lucy. (kanadský ľudový eskymácky umelec), Skalný vták, 1968. kameňoryt
62

 

 

 

       Na obr. 3 vidíme kameňoryt, kde vyrytá plocha je veľká a vystúpené časti tvoria tlačené 

čierne linky. 
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Drevorez 

       Je to jedna z najstarších grafických techník. Ako tlačová forma sa využíva drevo rezané 

na dosky v smere vlákna (pozdĺžny rez). Najvhodnejšie drevo je hruškové, čerešňové, 

orechové. Dá sa použiť aj mäkké lipové drevo, no v konečnom dôsledku je použiteľná aj 

preglejka či kuchynský lopárik
63

. Predchodcom tejto techniky boli formy na potláčanie látok a 

napríklad v Ríme si obyvatelia drevenými pečiatkami (tessarea signatoriae) označovali 

majetok. Pôvodná technika kameňorytu pochádza z Ďalekého východu. Do Európy sa táto 

technika rozšírila až o niekoľko storočí neskôr. Pochopiteľne veľký rozvoj nastal po vynáleze 

výroby papiera. K obrázkom sa pridávali aj vyrezané texty do tej istej dosky a vznikali tzv. 

blokové knihy, ktoré sa lepili do akéhosi leporela. Ešte pred tým však vznikali doskotlače, kde 

sa text vyrezal spolu s obrázkom na jednu dosku. Samostatne vytlačené listy sa neskôr lepili 

chrbtami k sebe, viazali sa a takto vznikali blokové knihy. Takýchto kníh sa zachovalo iba 

niekoľko sto kusov. Jedna z najznámejších je tzv. Biblia pauperum z rokov 1430 – 1440.  

V Európe sa drevorez etabloval ako výtvarná technika na prelome 14. a 15. storočia. 

Spočiatku išlo o jednoduchú kresbu, ktorej odtlačky sa často dodatočne kolorovali. Boli to 

zväčša sväté obrázky (obr. 5), no zároveň sa vyskytli aj v profánnej tvorbe ako hracie karty.  

       Neskôr sa začali texty a obrázky vyrezávať zvlášť a až pri tlači sa kládli za sebou. 

Prevratnú zmenu priniesol do kníhtlače Johannes Gensfleisch (prezývaný Gutenberg). 

Namiesto celej vyrezanej stránky textu vynašiel pohyblivú sadzbu, pri ktorej sa vyrezávali 

jednotlivé písmená samostatne a z nich sa zostavovala celá stránka. Tento vynález priniesol 

epochálnu zmenu v tlači. Preto pripisujeme mohučskému majstrovi vynález kníhtlače, i keď 

skutočný vynález je pohyblivá tlač a prispôsobenie kníhtlače tomuto vynálezu. (Neskôr sa 

riešilo odlievanie písmen z kovu a nová konštrukcia tlačiarenského stroja). Najstaršia 

dokázaná tlač je z roku 1454 a prvé autentické impresum nesie dátum 14.8.1457
64

.                  
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Obr. 4 -  Ilustrácia k dielu Francesca Colonnu Sen Poliphilov (Hyperotomachia Poliphili), 

1499, drevorez, uikážka strany s obrázkom  so začleneným textom
65

 

 

 

      Na obrázku 4 vidíme ilustráciu kombinovanú s textom, kde sa už samostatne vyrezávali 

do dreva tieto dva komponenty. Samotný obrázok je vytvorený relatívne jednoduchou rezbou, 

ktorú na piedestál vrcholnej grafickej techniky vyniesol až Albret Dürer. 
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Obr. 5 - Kristus na tumbe s emblémami mučenia, bavorský majster (okolo 1480), drevorez so 

zvyškami kolorovania
66

 

 

      Na obrázku 5 je drevorez od neznámeho autora, ktorý vytvoril edukatívny (alebo popisný) 

religiózny obrázok, ktorý je typický pre toto obdobie a takéto obrázky sa hromadne predávali 

ma trhoch. 

      Prvý neanonymný významný ilustrátor v oblasti drevorezu bol Michael Wolgemut. Jeho 

žiak, geniálny renesančný maliar Albrecht Dürer, oslobodil drevorez od knihy a vytvoril takto 

samostatnú výtvarnú techniku, rovnocennú s maľbou. Medzi ďalších významných umelcov, 

tvoriacich technikou drevorezu, patria Lucas Cranach, Hans Holbein ml., Erhard Altdorfer 

a ďalší. 
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Obr. 6 - Albrecht Altdorfer, Abrahámova obeť, 1520 drevorez
67

 

 

 

         Na obrázku 6 vidíme posun v technike drevorezu v podaní Albrechta Altdorfera. Vidíme 

jemnú ryteckú techniku s plným využitím tvarovej modulácie tieňovaním (jemnou šrafúrou). 

      Koncom 16. storočia sa zdalo, že možnosti drevorezu sú vyčerpané. Začali ho vytláčať 

techniky drevorytu, medirytu a leptu. Prešlo vyše storočie, kým sa niektorí veľkí umelci začali 

vracať k drevorytu a nachádzali v ňom znovu silu výrazu. Vyniklo tu najmä dielo Paula 

Gaugina a neskôr hlavne expresionisticky orientovaných umelcov. Patrili k nim napr. Edvard 

Munch, Félix Vallotton a Maurice Vlaminck.  Z našej destinácie boli vzácne pokusy oživiť 

stredovekú blokovú knihu Josefom Váchalom a nové možnosti drevorytu objavili aj Jean 

Arp, František Kupka a Ernest Zmeták
68

.   

 

                                                           
67

KREJČA, A. 1992. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. 28 s. ISBN 80-7095-015-3. 

68
KREJČA, A. 1992. Techniky grafického umenia. Bratislava : Pallas, 1992. 30 s. ISBN 80-7095-015-3. 

 



 

 96 

 

Obr. 7 -  Paul Gaugin (1848 – 1903), Te arii vahine, drevorez 

 

 

Obr. 8 - Ernest Zmeták, 1947, Dedinčanka, drevorez 

 

      Na obr. 7 - 8  vidíme využitie drevorezu modernými umelcami Paulom Gauginom 

a Ernestom Zmetákom. Autori zhodnotili túto techniku vlastným autorským prístupom 

a využili možnosti drevorytu novým pohľadom na spracovanie námetu.  
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Technika drevorezu 

      V prvom rade je dôležitý výber dreva  na drevorez. Pre jemnejšiu techniku rezby si 

vyberáme tvrdšie drevá (hruška, jabloň, orech), pre lapidárnejšiu rezbu mäkšie drevá (lipa, 

topoľ). Kmeň sa reže na dosky v pozdĺžnom reze na hrúbku cca 25 mm. Drevo musí byť 

vyschnuté - bez hrčí a kazov. Vhodné sú dosky z jadrovej časti dreva, kde sú letorasty 

hustejšie a nehrozí praskanie. Dosky sa hobľujú na rovnakú hrúbku po celej pracovnej ploche. 

Pre drevorez je hrúbka ľubovoľná, pre kníhtlač musí byť hrúbka vo výške typografického 

písma – t.j. 23,566 mm.   

 

Obr. 9 - Ukážka rezu dosiek pre drevorez (kresba – autor) 

 

      Na obrázku 9 vidíme spôsob rezu dosiek pre drevorez. Šípka ukazuje plochu, do ktorej 

realizujeme rez námetu. Takto pripravený materiál pred rezbou napustíme olejom alebo 

tukom a necháme vyschnúť. Okrem takto spracovanej formy môžeme použiť aj polotovar, 

napr. rysovacie dosky.  

      Na takto pripravenú formu prenesieme kresbu (nesmieme zabúdať, že kresba musí byť 

zrkadlovo obrátená). Potom režeme námet do samotnej dosky. Podľa možnosti sa snažíme pri 

tieňovaní vyhnúť križovaniu čiar, ktoré sa veľmi ťažko režú a na tónovanie sa snažíme radšej 

vytvárať paralelné čiary. Na rezanie používame sadu nožov a dlátok z kvalitnej ocele, kalené 

a jemne brúsené. Nástroje používané pri drevoreze vidíme na obr. 10. Po vyrezaní línií 

pologuľatými dlátami odstránime zvyšnú masu dreva.   
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Obr. 10 -  Nože a dláta používané pri technike drevorezu 

 

 

       Pri rezaní sa snažíme na okraji kresby ponechať zvýšené orámovanie, ktoré chráni pri 

navaľovaní farby pred zašpinením veľkých vybraných plôch. Počas práce je vhodné priebežne 

robiť skúšobné odtlačky, aby sme videli postup práce a dostatočne zavčasu vychytali chyby 

pri práci (pri skúšobných odtlačkoch vidíme aj skutočnú podobu výsledku, keďže režeme 

zrkadlový obraz, ktorý často skresľuje reálny obraz a to hlavne pri použití písma v obraze). 

Pri skúšobných odtlačkoch sa nám zjavia chyby, ktoré môžeme ešte odstrániť. Napríklad 

jemné škrabance alebo priehlbinky pri údere nástrojom do dreva dokážeme odstrániť 

namočením poškodených miest štetcom namočeným do vody. Takto poškodené miesta sa 

dokážu po vyschnutí vyrovnať (schnutie trvá niekedy až 12 hodín). Miesta silnejšie 

poškodené podrezaním alebo prerezaním vyrežeme a opravíme vlepením klinu rovnakých 

rozmerov a kresbu dorežeme do správnej podoby
69

. 

      Na umocnenie výtvarného dojmu sa používal aj farebný drevorez s použitím tlače 

z viacerých dosiek. K maliarskym technikám sa najviac priblížila technika šerosvitu 

(chiaroscuro). Využívala podobnosť efektu kresby zriedeným tušom a vynikala aj používaním 

pestrých farieb. 
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Obr. 11 - Ugo da Carpi (1480 – 1532), podľa Raffaela, Dávid zabíja Goliáša, šerosvitový 

drevorez 

 

       Na obr. 11 vidíme viacfarebnú sútlač z viacerých dosiek s odstupňovanými farebnými 

poltónmi technikou šerosvitového drevorezu. Samozrejme nesmieme zabudnúť aj na 

východné umenie. Koncom 19. storočia japonský drevorez silne zapôsobil na vývoj európskej 

maľby. Viacfarebný drevorez bol vytváraný z viacerých tlačových dosiek pre každú farbu 

zvlášť (2 až 4 dosiek). 

Obr. 11- Šimbaisai Hokuei, (činný 1825 – 1843), Zápas, farebný drevorez
70
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Záver 

      V tejto kapitole sme si ozrejmili spôsob tlače z výšky, zvlášť kameňoryt a drevorez. Sú to 

dve najstaršie grafické techniky. Kameňoryt v súčasnosti upadá do zabudnutia, drevorez ešte 

nie je zabudnutá technika. Dáva veľké možnosti výtvarného umelcovho vyjadrenia i keď sa 

tejto technike venuje málo tvorcov. V súčasnosti je drevorez vytlačený novšími technikami – 

medirytom, leptom, suchou ihlou a ďalšími modernými technikami. Mohlo by sa zdať, že 

nové technológie pracujúce na báze výpočtovej techniky úplne vytlačia klasické grafické 

postupy. Zatiaľ však žiadna najmodernejšia technológia nedokázala plnohodnotne nahradiť 

ľudskú ruku pri tvorbe grafických listov. Zo samotnej podstaty klasickej grafiky vyplýva, že 

to ani nie je možné. S klasickými postupmi grafickej tvorby a tlače sa stretávame síce 

podstatne redšie, ale na druhej strane práve touto svojou zriedkavosťou a výnimočnosťou 

spĺňa naplno princíp marketingovej komunikácie – byť originálny. Samozrejme 

nepredpokladáme, že pôvodná tvorba sa udrží pri tvorbe propagačných prostriedkov vo 

veľkých nákladoch (plagáty, letáky, bilboardy a pod.). Ich miesto vidíme hlavne pri tvorbe 

originálnych propagačných prostriedkov vo forme darčekových predmetov či hodnotnej 

prezentácii firiem pre vážených partnerov v podnikaní. Autor túto formu prezentácie vo svojej 

praxi v reklamnej agentúre sám používal a vždy sa stretla s veľmi priaznivými odozvami zo 

strany prijímateľov. Preto aj táto štúdia rozširuje poznanie marketingových pracovníkov 

o ďalšie originálne možnosti v propagácii. Lebo iba poznaním tvorby grafiky dokážeme 

naplno využiť jej možnosti a prednosti.   
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Barnum – zrod reklamného biznisu 

P. T. Barnum -  the Birth of Advertising Business 

 

 
PhDr. Peter Uličný 

 
Abstrakt:  Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891) – americký podnikateľ v zábavnom 

priemysle, impresário a novinár, patrí k najdôležitejším a zároveň najkontroverznejším 

osobnostiam  moderných dejín reklamy. Predmetná práca v chronológii  biografických dát 

paralelne analyzuje predovšetkým Barnumove podnikateľské aktivity v zábavnom 

priemysle v kontexte dejín reklamy v Spojených štátoch amerických.   

 

Kľúčové slová:  zábavný priemysel, reklamná kampaň, public relations, značka,  promotérske 

aktivity 

 

Abstract: Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891) – American showbiz enterpreneur, 

impresario and journalist is one of the most important and at the same time most 

controversial figures in the history of modern advertising. Barnum´s  most innovative and 

most revolutionary methods of marketing communication some of which retain their value 

and force even today, are analyzed in the underlying  paper in biographical perspective.  

 

Key words:show business, advertising campaign, public relations, brand, promotion activity 
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Úvod 

 

   Phineas Taylor Barnum (1810 - 1891), americký podnikateľ v zábavnom priemysle, ale aj 

impresário, novinár, lokálny politik a filantrop patrí zároveň medzi najvýznamnejšie 

postavy moderných dejín reklamy. Svojimi aktivitami a revolučnými myšlienkami položil či 

anticipoval mnohé zo základných princípov marketingovej komunikácie, vrátane public 

relations, media relationes či netradičných reklamných médií.   

   Vzhľadom na skutočnosť, že reklama je na Slovensku z hľadiska trvania 

a profesionálneho fungovania relatívne mladým odvetvím, aj v teoretickej oblasti 

(predovšetkým z pohľadu mapovania svetovej histórie a jej osobností a zhodnotenia ich 

významu pre dnešok ) je stále isté informačné vákuum. To je aj prípad P. T. Barnuma,  

ktorý je napriek svojmu zásadnému významu pre modernú reklamu a mnohým 

marketingovým „vynálezom“ v našich podmienkach známy skôr sprostredkovane - vďaka 

frazeologickému zvratu “barnumská reklama” - než cez hlbšie poznanie jeho života a 

marketingových metód.   

   Na slovenskom ani českom knižnom trhu dodnes neexistuje preklad žiadnej z 

Barnumových autobiografií, či monografií z pera iných autorov, resp. štúdií, ktoré by sa 

zaoberali zhodnotením jeho významu pre dnešnú oblasť marketingovej komunikácie.  

Mimochodom, aj v rodisku P. T. Barnuma, teda v Spojených štátoch amerických,  sa dodnes 

jeho meno spája najmä s jeho, neraz veľmi svojráznymi aktivitami podnikateľa na poli 

zábavného priemyslu (Barnumovo Americké múzeum,  cirkus Barnum & Bailey) pričom 

jeho priekopnícke marketingové metódy bývajú uvádzané viacmenej marginálne, bez 

bližšieho zaradenia do kontextu začiatkov moderných dejín reklamného priemyslu.  

A pritom práve americký kontinent možno považovať za kolísku modernej reklamy – a to 

rozhodne nie len vďaka dátumu 1846, kedy vo Filadelfii vznikla prvá reklamná agentúra.     

    Za tento „opatrný“ prístup pri zhodnocovaní Barnumovho významu pre dejiny reklamy 

môže celkom isto kontroverznosť mnohých metód, ktoré z dnešného pohľadu viažu na 

osobu P. T. Barnuma negatívne konotácie. Týka sa to aj známeho frazeologického zvratu 

“barmnumská reklama”, ktorá je vo výkladových slovníkoch interpretovaná ako 

bombastická, nadnesená, krikľavá či vnucujúca sa, ale aj expresis verbis polopravdivá či 

klamlivá.   
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    Ani tieto skutočnosti však neuberajú na význame, aký táto osobnosť predstavuje pre 

konštituovanie modernej reklamy a marketingu. Aj to bol jeden z dôvodov pre výber tejto 

témy. 

   19. storočie prinieslo svetu mimoriadny civilizačný rozmach v podobe objavov 

a vynálezov, spoločenských zmien, expanzívnych ideí, ale i naivnej viery, že technický 

pokrok sa stane pokoriteľom problémov ľudstva.  Do tohto prostredia,  nakloneného novým 

trendom výdatne prehovorila aj nová spoločenská vrstva - podnikatelia. Tí najprezieravejší 

ponúkli masám potrebný a vítaný protipól k problémom každodennosti: svet ilúzií a zábavy, 

svet odkazujúci sa na archetypálnu inklináciu človeka k rituálom a hrám. Zábavný 

priemysel našiel v tomto storočí okamžite živnú pôdu a  jeho najvýraznejšie osobnosti  

zaujali v spoločenskej hierarchii najvyššie priečky.  

 

Obr. 1 - Phineas Taylor Barnum 

 

 

Zdroj:https://www.google.sk/search?q=Barnum&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah

UKEwjv68DX44_  
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   Phineas Taylor Barnum je prototypom úspešného podnikateľa, ktorý s neomylnou 

intuíciou reagoval na hektické spoločenské zmeny a na postupne sa formujúci životný štýl 

meštianskej vrstvy, ktorého pestovanie ešte donedávna patrilo výhradne reprezentantom 

vládnucich elít. Barnum – povedané obrazne a dnešným jazykom –odpovedal na volanie 

spoločenskej objednávky.  Poskytol širokým masám únik do ireálneho sveta. ako prirodzenú 

reakciu na technokratický vývin spoločnosti a zároveň aj na konflikty a kontroverzie tejto 

éry, reprezentované o. i. morálnymi a materiálnymi konzekvenciami občianskej vojny.  Svoj 

talent a intuíciu prejavil aj inak; k svojim „podnikom“ zároveň dokázal systematicky 

pritiahnuťširoké spektrum konzumentov. Niekedy aj prostredníctvom tzv. hoaxov, teda 

zámerných mystifikácií a podvrhov. Aj táto vlastnosť mu v neskorších rokoch jeho kariéry 

vyslúžila povesť „ohlupovača“ más. V rôznych encyklopédiách a zbierkach slávnych citátov 

sa v súvislosti s jeho menom často uvádza výrok „každú minútu sa na svete rodí jeden 

hlupák“, ktorý akoby esenciálne vyjadroval Barnunovo priživovanie sa na ľudskej 

dôverčivosti či manipulovateľnosti. Súčasní životopisci P. T. Barnuma (Daniel Alef,  A. H. 

Saxon či Irwing Wallace a i.) spochybňujú  autentickosť tohto výroku, čím ale nechcú 

poprieť, že mnohé jeho aktivity zo spomínaných ľudských vlastností výdatne profitovali.   

   Táto odvrátená strana podnikateľských praktík, žiaľ, vrhá zlé svetlo aj  na tie Barnumove 

aktivity, predovšetkým v oblasti marketingu, ktoré si zaslúžia našu pozornosť aj dnes.  

Barnumov obdivuhodný talent vyvolať „hype“ a objavovať nové, nevyskúšané nástroje 

a metódy na jeho šírenie, totiž majú v dejinách marketingovej komunikácie doslova 

konštitučnú hodnotu a význam. K jednej z nich patrí napríklad aj tzv. negatívna publicita, 

ktorú dokonca sám vytváral a šíril v záujme zvýšenia záujmu o svoj produkt. Jeden (tentoraz 

overený) Barnumov citát „Zlá publicita neexistuje“(SAXON, 1989, s. 6), dokonale 

ilustrujúci tento fenomén dokonca prešiel v modifikovanej podobe aj do bežnej, hovorovej 

frazeológie: „Aj negatívna reklama je reklama“.  

   Pri analýze Barnumových podnikateľských a marketingových aktivít niekedy nebolo 

ľahké oddeliť verifikovateľné údaje od mystifikácií, ktoré podnikateľ používal ako jednu zo 

svojich pracovných metód. Cieľom dizertačnej práce nebolo skúmať, resp. posudzovať 

etickú stránku týchto metód, hoci ich, v úsilí o komplexný pohľad na osobnosť P. T. 

Barnuma, evidujeme a pomenúvame.     

Komparácia Barnumových marketingových metód s dnešnými, dodnes platnými či dokonca 

znovubjavenými (traffic marketing, public relations, media relations, guerilla marketing, 

testemonial a iné, aj menej tradičné metódy a nástroje MK)  nám však iba potvrdila, že 

nielen dejiny zábavného priemyslu, ale aj novodobé dejiny reklamy začínajú práve menom 
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P. T. Barnum. Ak sa nám na nasledujúcich stranách toto tvrdenie podarilo podložiť a 

 zároveň explicitne dokumetovať na konkrétnych príkladoch, ambícia „prinavrátiť“ 

podnikateľovmnu menu zaslúženú pozornosťa uznanie, sa azda naplnila.   

 

P. T. Barnum a jeho doba v kontexte dejín americkej reklamy 

   Phineas Taylor Barnum (1810 – 1891), podnikateľ v zábavnom priemysle,  

prevádzkovateľ vlastného múzea a cirkusu, ale aj novinár a vydavateľ, bol zároveň 

priekopníkom v oblasti reklamy. A to v časoch, keď mnohé z komponentov mixu 

marketingovej komunikácie, ako ich poznáme dnes, vlastne ešte neexistovali. Keďže 

predmetná práca analyzuje práve tento novátorský či priekopnícky aspekt Barnumových 

aktivít – predovšetkým v segmente propagačných prostriedkov a PR – pre lepšiu orientáciu 

a plastickosť je vhodnéaspoň koncízne načrtnúť dobový kontext – teda éru počiatkov 

americkej reklamy 19. storočia.   

    Hovoriť o histórii americkej reklamy zároveň znamená hovoriť o začiatkoch tohto 

odvetvia ako takého,  čo dokumentuje aj výrok doyena tohto odvetvia D. Ogilvyho:  

   „Takmer polovica celej reklamy na svete vznikla v Spojených štátoch amerických 

a americké agentúry prevládajú i v ostatnej časti sveta“ (OGILVY, 1996, s. 173). 

  Prvá etapa dejín Spojených štátov amerických sa spravidla vymedzuje obdobím od 

Americkej vojny za nezávislosť (1775 – 1783) po Občiansku vojnu (1861 – 1865) známu aj 

ako vojnu Severu proti Juhu.     

    „Od prvých výstrelov vojny amerických osadníkov za nezávislosť až po ukončenie vojny 

Severu proti Juhu, sa o prudkom reklamnom rozvoji hovoriť nedá.  Po osamostatnení USA 

bola ekonomika regionálna a vlastné výrobky sa propagovali na plagátoch obchodov, kde 

sa predávali káva, lieky, toaletné potreby a pod.  V periodikách sa najčastejšie zverejňovali 

informácie o predaji pôd, o otrokoch ktorí utiekli, odchodoch a príchodoch lodí a pod.“ 

(HORŇÁK, 2002, s. 136). 

    Tieto oznamy však mali zatiaľ ďaleko ku klasickej reklamnej inzercii ako ju poznáme 

dnes. Existovalo len niekoľko titulov novín a nie všetky boli ochotné uverejňovať inzerciu; 

ak aj áno, vydavatelia obmedzovali veľkosť reklamného inzerátu na priestor niekoľkých 

centimetrov bez obrázku, takže sa skôr podobali dnešným inzerátom v inzertných rubrikách.  
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    Pokiaľ ide o obsahovú stránku a jej kreatívne stvárnenie, tá sa v podstate obmedzovala 

len na krátke a úderné vety, frázy či slogany, často opakované na začiatku i na konci textu.  

Až o niekoľko desaťročí neskôr, koncom19. storočia, F. G. Kinsman z Augusty v štáte 

Maine, majiteľ firmy na plnenie patentných liekov do fľaštičiek, pochopil obrovský 

potenciál reklamy v periodickej tlači a začal sám vydávať týždenníky a mesačníky pre tento 

účel.   

    Keďže svoje periodiká po obsahovej stránke spájal s náboženskou tematikou, stali sa 

rýchlo populárnymi a svojou úspešnou podnikateľskou stratégiou veľmi rýchlo inšpiroval aj 

ďalších vydavateľov. Enormný nárast počtu nových titulov odzrkadľoval ekonomickú 

životaschopnosť tejto idey. 

    V období, o ktorom hovoríme, už príjmy z reklamy tvorili dve tretiny príjmov 

vydavateľov periodickej tlače. Z novín a časopisov sa stalo pre reklamu vítané médium, čo 

platí aj obrátene; periodická tlač našla v reklame ekonomický fundament pre svoju 

existenciu (TELLISS,  2000). 

 

Reklama ako samostatné odvetvie 

   Aby sa však reklama mohla etablovať a rozvinúť ako samostatné odvetvie, muselo prísť 

nielen v krajine samotnej, ale i globálne na celom svete k niektorým zásadným 

ekonomickým a spoločensko-politickým zmenám. Toto obdobie sa klenie medzi ďalšími 

dvoma vojnami, teda od Občianskej vojny po 1. svetovú vojnu (1914-1918).  Domácnosti 

začali čoraz viac uprednostňovať nákup hotových výrobkov, ktoré si dovtedy vyrábali 

väčšinou podomácky. Inovácie vo výrobe produktov dennej potreby, počnúc potravinami, 

cez kuchynské spotrebiče až po kozmetiku výrazne menili životný štýl širokej  populácie 

a stimulovali jej spotrebiteľské správanie. Situáciu na amerických trhoch výraznou mierou 

ovplyvnila aj prudká expanzia železničnej  dopravy a predovšetkým prepojenie Východu so 

Západom, zdvojnásobenie populácie v rokoch 1870 – 1900 a zrod nových komunikačných 

médií, akými boli telegraf,  telefón, fonograf, fotografia a i. (HORŇÁK, 2000). 

    Predovšetkým druhá polovica 19.storočia, nesúca sa v znamení nových vynálezov, ale 

i zdokonaľovania úžitkových predmetov dennej potreby (šijací stroj, písací stroj,  kuchynské 

spotrebiče, elektrická žiarovka, prvý fotoaparát Kodak s vymeniteľným filmom, automobil 

a pod.) menila nielen životný štýl obyvateľstva, ale aj štruktúru  ekonomiky. To všetko boli 
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faktory, ktoré mali zásadný vplyv aj na vznik a tvorbu značiek. Masová výroba so sebou 

prirodzene priniesla rozširovanie trhov – a spotrebitelia, ktorí mali zrazu možnosť vyberať 

si zo širokej škály produktov od viacerých výrobcov, potrebovali ľahšiu orientáciu:  

identifikačný prvok v podobe špecifického označenia. Paralelne s touto potrebou sa 

rozbehla aj masová výroba baliacich papierov, obalov a kovových škatúľ, na ktoré  

výrobcovia aplikovali špecifický dizajn a názov značky. Reklama sa tak stala prostriedkom,  

ktorý mohol spotrebiteľovi prezentovať unikátne vlastnosti produktov, odlíšených dizajnom 

obalu a logom značky. Druhá polovica 19.storočia sa teda nesie v znamení vzniku mnohých 

značiek, ktoré poznáme dodnes: Cambell´s soup (1869), Coca-Cola (1886), Ivory Soap 

(1879), Levi Strauss & Co. (1873) a i. Všetky tieto revolučné zmeny si vyžiadali aj hľadanie 

inovatívneho využitia komunikačných prostriedkov a v konečnom dôsledku aj vznik nového 

povolania: pracovníka v reklame (TELLIS, 2000). 

    „Prvými ľuďmi v reklame boli v predovšetkým tí, ktorí propagovali myšlienku, že 

priemyselná revolúcia môže vyvolať masovú spotrebu prostredníctvom masovej propagácie.  

Kľúčový vplyv na položenie základov profesie mali dvaja ľudia v Spojených štátoch 

amerických: George P. Rowell, ktorý vydal prvý adresár médií v roku 1869 a Francis W. 

Ayer, ktorý o čosi neskôr ponúkol svojim klientom jasný systém platenia, založený na 

provízii.“ (PINCAS, LOSEAU, 2009, str. 25)  Ako vyplýva aj z uvedeného citátu,  pojem 

„pracovník v reklame“ sa v tomto období ešte zďaleka nepribližoval tomu, čo pod prácou  

zamestnanca reklamnej agenúry rozumieme dnes. Podľa Tellisa je teda lepšie a presnejšie 

hovoriť o pozícii „reklamného sprostredkovateľa“.(TELLIS, 2000, s. 34) Približne 

v polovici 19. storočia sa už totiž trh výrobkov rozvíjal mimo úzko vymedzeného priestoru  

vidieka a miest a začal prekračovať hranice štátov a únií. V záujme vydavateľov novín 

a časopisov teda bolo predávať priestor vo svojich periodikách čoraz väčšiemu okruhu 

inzerentov, ktorí zasa chceli osloviť spotrebiteľov aj mimo svojich regiónov. Práve tento 

rozmach a rastúci vplyv inzercie mal za následok, že medzi médiami a zadávateľmi inzercie 

vznikol medzičlánok – reklamní sprostredkovatelia. Tí si vo veľkom rezervovali reklamný 

priestor v tlačovinách, predali ho za stanovenú tarifu, ale z celkovej sumy vracali 

vydavateľom iba 85%. Rozdiel tvoril ich províziu. Ďalším významným reklamným médiom 

sa v tomto období stali katalógy rozosielané poštou. Tento nápad uviedol do života 

obchodný cestujúci Chicagského textilného skladu Montgomery Ward. Z každodennej 

praxe pochopil, že keby mohol zákazníkom poskytnúť ponukové katalógy, tovar by si 

objednávali poštou a proces predaja by sa výrazne urýchlil a zekonomizoval. Svoj prvý  
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katalóg s rozsahom 100 strán vydal v roku 1872 a jeho myšlienka sa okamžite ujala. Vďaka 

rýchlo napredujúcemu tlačiarenskému priemyslu mali jeho katalógy čoskoro farebné 

obrázky, čo spolu so zavedením zlacneného poštovného 2. triedy v roku 1879 zásadne 

ovplyvnilo úspešnosť predaja takto ponúkaného tovaru.        

 

Vznik reklamných agentúr 

 

   „Potreba inštitucionalizácie a strategického riadenia činnosti reklamných 

sprostredkovateľov vyústila v roku 1841 do založenia prvej reklamnej agentúry. Založil ju 

Volney Palmer vo Filadelfii a pripisuje sa mu aj copyright na termín „reklamná agentúra.“  

(HOWER, 2004,  s. 78) Jej vplyv na kupovanie inzertného priestoru v periodikách bol už po 

niekoľkých rokoch fungovania mimoriadny. V roku 1849, krátko po založení, mal Palmer 

kontrahovaných z 2000 vychádzajúcich titulov 1300. Stále sme však len vo sfére 

reklamného sprostredkovateľstva. Samotný obsah reklamných komunikátov, ich kreatívne 

stvárnenie aj layout dodávali do periodík samotní zadávatelia.  

    Až v roku 1869 založil, taktiež vo Filadelfii, sotva dvadsaťročný Francis Wayland Ayer 

reklamnú agentúru N. W. Ayer & Son, ktorá sa spojila s agentúrou Volney Palmer, ale od 

začiatku sa usilovala portfólio svojich služieb rozširovať aj smerom ku kreatívnej, 

 produkčnej a strategickej zložke a postupne si otvárala filiálky v New Yorku, Baltimore 

a ďalších štátoch.    

    Na konci 19.storočia už dokázala svojim zákazníkom poskytovať fullservice vrátane 

služieb marketingového prieskumu a v roku 1898 sa prvý raz v histórii reklamy – práve 

v tejto agentúre - objavuje aj post art directora. „Agentúra Ayer & Son bola výnimočná 

svojim pôsobením a počas svojej éry trvajúcej stotridsať rokov sa stala veľkou dámou 

reklamnej scény v Spojených štátoch“ (PINCAS, LOSEAU, 2009, s. 19).  
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Obr. 2 a 3 – Filozofia firmy Ayer 

 

Zdroj:https://www.google.sk/search?q&tbm=isch&tbs=rimg%3ACVv7VDJnTJmvIjjELml6

a52CMa390galjM 

   P. T. Barnum teda prežil aktívne roky života a podnikania v časoch, keď pojem reklama 

predstavoval najmä činnosť reklamných sprostredkovateľov a obchodovanie s mediálnym 

priestorom. Pre každú zo svojich podnikateľských aktivít (prevádzkovanie Amerického 

múzea, cirkusu, zábavných podnikov, organizovanie umeleckých či zábavných turné a pod.) 

si vyrábal reklamu sám či s okruhom spolupracovníkov – a to od idey až po exekučnú 

stránku.   

    Práve v kontexte historického vývoja americkej reklamy teda možno mnohé Barnumove 

aktivity označiť za  prototypy dodnes fungujúcich či dokonca „znovuobjavených“ súčastí 

promotion mixu, ale rovnako tak aj na poli spoločenskej zodpovednosti a mecenášstva.    

Samostatnú kategóriu potom predstavujú metódy riadenia komunikácie a vzťahov medzi 

ním reprezentovanými značkami a publikom, teda činnosť, ktorej dnes hovoríme 

jednoduchou skratkou PR.      

Priekopníci PR 

 

   Presné historické vymedzenie vzniku Public relations ako efektívnej a cielenej 

komunikácie s verejnosťou nie je celkom možné; aj keď väčšina teoretikov sa zhoduje 
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aspoň v názore, že v rôznych podobách sa vinie prakticky celými dejinami civilizácie, už od 

jej počiatkov. Vytvorenie profesie či služby, ktorá už bola odmeňovaná a strategicky 

budovaná však podmienilo až 19. storočie a za jej kolísku možno považovať Spojené štáty 

americké. „Formatívny vplyv na vznik a rozvoj PR mali svojim spôsobom najväčší 

priemyselníci a podnikatelia 19. storočia ako Rockefeller, Carnegie, J.P. Morgan a d., ktorí 

museli reagovať na negatívnu odozvu a protesty verejnosti proti ich korporáciám 

a obchodným praktikám. V roku 1889 založila vlastné korporátne oddelenie PR americká 

spoločnosť Westinghouse, neskôr (1987) General Electric“ (HEJLOVÁ,  2015, str. 30).  

    Vzťahy medzi spoločnosťami a ich zamestnancami, prejavujúcimi nespokojnosť s 

pracovnými podmienkami, často prerastali do konfliktov, kde nechýbali ani fyzické strety.  

Niektorí podnikatelia sa teda začali zaoberať myšlienkou, či by nebolo vhodné otvorene 

a systematicky komunikovať nielen s vlastnými zamestnancami, ale aj s miestnymi 

zastupiteľstvami, médiami a širokou verejnosťou en bloc.   

    Najmä za účelom informovania o vlastnej podnikateľskej činnosti a zámeroch, no 

predovšetkým s cieľom presvedčiť verejnosť, že ich pozícia v spoločnosti je dôležitá a 

prospešná.   

    Od tohto zámeru sa odvíja profesionalizácia vzťahov s verejnosťou i médiami a paralelne 

s ňou i filantropia a spoločenská zodpovednosť firiem. „Medzi ďalšie organizácie, ktoré 

začali nástroje PR  využívať strategicky, patrili napríklad prestížne americké univerzity ako 

Yale, Harvard alebo Columbia“ (CUTLIP,  1995, s. 237). A to bol skutočný začiatok 

moderných dejín PR. 

   Prvou PR agentúrou na svete sa v roku 1900 stala Publicity Bureau of Boston, ktorú 

založili George Michalis, Herbert Small a Thomas O. Marvin (HEATH, 2005, s. 916).  Je 

však dôležité uviesť, že termín PR sa v tom čase ešte nepoužíval, spravidla sa táto činnosť 

označovala termínmi publicity či press agentry. Pojem public relations použil v roku 1920 

Edward L. Bernays (1891 – 1995), jeden z prvých PR profesionálov, ktorý zároveň 

deklaroval, že toto slovné spojenie aj sám vymyslel. V odbornej literatúre sa o tomto 

tvrdení, najmä vďaka kontroverznosti mnohých ďalších Bernaysových vyhlásení a aktivít 

vedú spory. O prvenstvo v použití termínu PR sa hlásila aj ďalšia zo zakladateľských 

osobností tohto odboru, Ivy L. Lee (1887 – 1934), ktorému zároveň nespochybniteľne patrí 

prvenstvo v použití nového nástroja PR – tlačovej správy. Išlo o text napísaný v roku 1906 

pre železničnú spoločnosť Pennsylvania Railroad Company a týkal sa železničného 

nešťastia pri Atlantic City. Autorovi sa v nej podarilo odvrátiť pozornosť a podozrenie 

verejnosti od menovanej spoločnosti a upriamiť ju na staviteľov mosta, ktorého neodborne 
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zhotovená konštrukcia zapríčinila nehodu (HEJLOVÁ, 2015). Potrebu oznámiť viacerým 

novinárom naraz dôležitú informáciu Lee vyriešil tak, že napísal jednotnú správu, ktorú 

rozoslal všetkým dôležitým médiám.   

 

Obr. 4 - Publicity Bureau                                        

 

 

Prototyp PR 

 

   Začiatok moderných dejín PR teda spadá do posledných dvoch dekád 19. storočia. A prvé 

aktivity na tomto poli, zamerané najmä na záchranu reputácie a kredibility firiem 

a spoločností v závažných situáciách, predstavovali tú súčasť PR, ktorej dnes hovoríme 

krízová komunikácia. Vo svetle týchto faktov možno mnohé aktivity P. T. Barnuma 

považovať za priekopnícke. Veď už od roku 1842, keď sa vydal na cestu podnikateľa 

v zábavnom priemysle, intuitívne a bez opory profesionálov využíval mnohé z nástrojov 

PR.  

    „Mnohí Barnuma označujú za jedného z predchodcov public relations, pretože dokázal 

vyvolať okolo svojich aktivít ,humbug. Barnum pre vyvolanie pozornosti médií používal 

skutočne radikálne metódy, z ktorých sa ale neskôr stali niektoré bežné praktiky“ 

(HEJLOVÁ, 2015 s. 33).  
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       Obr. 5 - Spoločnosť Pennsylvania Railroad Company po prvykrát pracovala s PR 

 

Zdroj:https://www.google.sk/search?biw=1517&bih=708&tbm=isch&sa=1&q=Pennsylvani

a+Railroad+Company+&oq=Pennsylvania+Railroad+Company                  

 

    Pre niektoré zo svojich atrakcií, s ktorými navštívil mnohé krajiny sveta, dokázal osobnou 

intervenciou zabezpečiť účasť najvýznamnejších osobností spoločenskej a politickej elity 

(napr. kráľovná Viktória, ruský cársky dvor a pod.). Okrem toho zaviedol aj systém voľných 

vstupeniek pre významné osobnosti a kňazov, čo možno považovať za prototyp zavedenia 

novej kategórie „VIP“. Vďaka tomu, že už od štyridsiatych rokov 19. storočia propagoval 

svoje atrakcie v lokálnych médiách,  ho mnohí autori zároveň považujú za prvého tlačového 

agenta (HEATH, 2005). Pochopenie významu a vplyvu médií na verejnosť a budovanie 

dobrých vzťahov s nimi boli pre Barnuma ako biznismena zásadnou súčasťou 

podnikateľskej stratégie. Keď napríklad vo svojom Americkom múzeu plánoval prvé 

vystúpenie legendárneho liliputána, iba 63 centimetrov merajúceho Toma Thumba 

(vlastným menom Charles Sherwood Stratton), v dostatočnom časovom predstihu sa 

usiloval získať najmä pozornosť médií. Neváhal teda so svojím zverencom, vysadeným na 

pleciach, obchádzať najvýznamnejšie redakcie v New Yorku, kde Tom Thumb novinárom 

predvádzal najzábavnejšie scénky zo svojho programu (DRIMMER, 1996). 

   Napriek uvedeným faktom sú Barnumove zásluhy pri utváraní a formovaní reklamného 

odvetvia dosť často bagatelizované, prípadne prekryté „zlou“ povesťou manipulátora 

a podvodníka. Dokonca aj v psychológii existuje termín, etymologicky odvodený od mena 

psychológa Bertrama R. Forera, označujúci druh psychickej manipulácie; tzv. Forerov efekt, 

ktorý má aj svoj ekvivalent nazvaný Barnumov efekt. 
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    Tento jav by sa v stručnosti dal charakterizovať ako prirodzená tendencia ľudí dôverovať 

správam, informáciám a posolstvám, pokiaľ sa dotyční domnievajú, že boli vytvorené práve 

pre nich (CARROLL,  2012).  

 

Obr. 6 – Umenie? Cirkus? Oboje. 

 

Zdroj:https://www.google.sk/search?biw=1517&bih=708&tbm=isch&sa=1&q=Barnum&oq

=Barnum&g 

 

   Všeobecné či vágne tvrdenia, komunikované ako adresné, či dokonca šité na telo 

prijímateľa, sú fenoménom známym najmä z ezoteriky, presnejšie oblastí ako chiromantia či 

astrológia, ale do istej miery s nimi – samozrejme v menej explicitnej forme - dodnes narába 

aj reklama. Barnumovej povesti najviac uškodila skutočnosť, že mnohé z jeho atrakcií, 

ktorým sa podrobnejšie budeme venovať v nasledujúcej kapitole (údajne storočná 

opatrovateľka prezidenta Georgea Washingtona, morská panna z Fidži,  opočlovek ZIP a i.) 

patrili do kategórie zjavných,  neskôr aj preukázaných podvrhov. Rovnako negatívne sú    

vnímané aj Barnumove „divácke“ listy, adresované redakciám a podpísané pseudonymom.   

Ich obsahom boli nielen pozitívne, ale aj negatívne ohlasy na ním prevádzkované atrakcie.  

V duchu hesla, ktoré je Barnumovi pripisované ako autentický výrok „There  is no thing as 

bad publicity“, ktorý možno voľne preložiť ako „Aj zlá reklama je dobrá reklama“ 

(JURÁŠKOVÁ,  HORŇÁK et al.,  2012, s. 32).  
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Záver 

 

    Práve tento kontroverzný charakter viacerých  Barnumových aktivít  spôsobil,  že dodnes 

väčšina teoretických prác z oblasti dejín svetovej reklamy zdôrazňuje skôr negatívne 

aspekty jeho podnikania, než nespochybniteľne priekopnícke zásluhy na poli nových foriem 

a prostriedkov reklamy. Ak by sme na daný problém nazerali cez prizmu podnikateľskej 

etiky, tak ako ju definujeme a chápeme dnes, bolo by pochopiteľne ťažké usilovať sa 

o Barnumovu apológiu. V dobovom kontexte by si však pohľad na podobný druh 

kontroverznosti predsa len žiadal väčší kritický odstup, nehovoriac o tom, že Barnum ju 

„vyvažoval“ rozsiahlymi aktivitami na poli charity, filantropie a sponzorstva. A už vôbec by 

nemal anulovať spomínané priekopnícke zásluhy – hoci v odborných kruhoch, rovnako ako 

v laickej verejnosti, zostáva Barnumovo meno naďalej spájané s „bombastickou, prehnanou, 

nadsadenou  reklamou“, resp. ako spomínaný ekvivalent Forerovho efektu, vykladaného ako 

druh psychickej manipulácie.            
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Osobnosť P. T. Barnuma v kontexte jeho aktivít v zábavnom priemysle,  

marketingovej komunikácii a reklame 

 

P.T.Barnum in the Context of His activities within the Industry, Marketing, 

Communication and Advertising. 

PhDr. Peter Uličný 

 

Abstrakt:  Predmetná štúdia metódou historickej analýzy približuje osobnosť P. T. 

Barnuma a jeho zásadný prínos pre novodobý zábavný priemysel, marketingovú  

komunikáciu a reklamu v Spojených štátoch amerických. Ťažiskom práce sú   jeho 

najvýznamnejšie podnikateľské projekty: Barnumovo americké múzeum a Cirkus 

Barnum & Bailey a zároveň propagácia týchto aktivít, pri ktorých využíval nové a na 

svoju dobu revolučné metódy marketingovej komunikácie.   

 

Kľúčové slová:   značka,zábavný priemysel,reklama,  atrakcia,  reklamná kampaň,  

styk s verejnosťou,  propagácia    

 

Abstract:  The author in his study introduces the distinctive personality of P.T. 

Barnum in the historical perspective, and analyses his relevant contribution to the 

development of the modern entertainment industry, marketing communication and 

advertising in the USA. The study focuses on his major entrepreneurial projects, i.e. 

Barnum´s American Museum and Barnum and Bailey Circus, as well as on the 

promotion of the said activities where he made use of the new and then revolutionary 

methods of marketing communication. 

 

Keywords: brand, entertainment industry, advertising, attraction, advertising 

campaign, public communication, promotion 
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Motto:  „Barnum bol mužom s najväčšou charizmou spomedzi milionárov,  najväčší 

showman medzi pragmatickými podnikateľmi,  najväčší cirkusant medzi politikmi a 

predovšetkým úplný šialenec medzi géniami marketingu.”    

                                                                                                      Irwing Wallace 

 

Úvod 

     Phineas Taylor Barnum sa narodil 5. júla 1810 v mestečku Bethel v americkom štáte 

Connecticut. Svoje predurčenie pre dráhu biznismena a zabávača popisuje vo svojich 

memoároch Struggles and Triumphs of P.T. Barnum (Zápasy a výhry P. T. Barnuma) v  

časti venovanej detstvu ako vnuknutie a zároveň nevyhnutnosť. Vyrastal totiž v 

mimoriadne chudobných pomeroch a túto tristnú životnú skúsenosť navyše 

poznamenala sutočnosť, že od pätnástich rokov života, keď zomrel jeho otec, musel v 

rodine s ďalšími štyrmi súrodencami, zastávať aj funkciu hlavy rodiny.  „Od malička 

ma obklopovala chudoba a menej veselé stránky života.  Túžba vymaniť sa z tohto sveta 

ma priviedla k jednoduchej myšlienke.  Nebolo by lepšie brať život ako zábavu a ešte k 

tomu zarábať veľa, naozaj veľa peňazí? Od istého času som žil len týmto predsavzatím.  

Byť bohatým sa v mojich plánoch rozhodne nespájalo s ťažkou prácou a hrdlačením. 

Ak vyrastáte v prostredí, ktoré obklopovalo mňa, máte v zásade len dve možnosti:  buď 

sa ním necháte zadusiť, alebo si zachránite život vzburou ” (BARNUM,   2000, s. 34).   

    Barnumovo odhodlanie nezostať chudobným sa veľmi rýchlo stretlo s jeho 

vrodeným zmyslom a talentom pre podnikanie.   

     Už v roku 1828, hneď po dovŕšení plnoletosti, si v rodnom mestečku otvoril obchod 

s potravinami, rozšírený o predaj  čerstvého ovocia, morských plodov a zázvorového 

piva. Podnikavý mladý muž od samých začiatkov nechcel zostať obyčajným 

“provinčným” predavačom. Napriek počiatočnej skepse svojho príbuzenstva a 

manželky Charity (zosobášili sa v roku 1829), čoskoro rozšíril sortiment aj o 

luxusnejšie a teda drahšie druhy potravín, ktoré si objednával až z New Yorku.  

    Jeho odvaha a chuť riskovať s unikátnou ponukou v konzervatívnom prostredí 

malomesta  začali prinášať nezanedbateľné zisky. Hoci bez akýchkoľvek skúseností v 
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biznise, sám od seba po necelom roku prišiel na jedno z jeho základných pravidiel:  

keď sa obchodom darí,  je dobré svoju podnikateľskú činnosť diverzifikovať.   

     Začiatkom 19. storočia “vypukol” v Amerike boom lotérií a Barnum v tom uvidel 

podnikateľskú príležitosť. Svoj pracovný čas začal deliť medzi obchod a predaj tiketov. 

     “Ako mladý predavač osvedčil všetky predpoklady pre úspešné jednanie s ľuďmi a 

zároveň výrazný talent nanútiť im hocičo,  pretože čo ak by sa im to už dnes večer 

mohlo náramne hodiť”(SAXON, 1995, s. 79).  

    Aj v tomto odvetví sa mu začalo dariť. Svoju pôsobnosť rozšíril na okolité mestá a 

tak dokázal  denne predať tikety v úhrnnej hodnote od 500 do 1000 dolárov. Okrem 

provízií, ktoré mu spolu s tržbami z obchodu začali zaisťovať ekonomický status, mu 

práca predajcu tiketov priniesla ďalšiu skúsenosť, pre jeho budúcu profesijnú dráhu 

dokonca úplne zásadnú.   

    “Vždy som predal viac tiketov, než moji kolegovia z branže,  pretože som veľmi 

rýchlo pochopil, že tovar sa nepredáva sám od seba.  Vymýšľal som rôzne vtipné, 

niekedy aj veršované texty a vždy som k nim pribalil aj nejakú zaujímavú historku.  

Stávalo sa, že sa okolo mňa vytvoril hlúčik a nakoniec si kúpili tikety aj ľudia, čo 

pôvodne nemali v úmysle investovať do lotérie ani cent. A takisto som pochopil, že v 

mojom biznise môžu veľmi dôležitú úlohu zohrať aj noviny. Masové šírenie informácií o 

čomkoľvek, napríklad o tovare, ktorý ponúkate, je vynález na nezapletenie”  

(BARNUM, 2000, s. 40).     

 

Vlastné noviny 

   Barnum sa od mladosti zaujímal aj o politické a spoločenské dianie –  rýchlo sa začal 

profilovať aj jeho svetonázor a politická “orientácia”. Konvenovali mu liberálne 

myšlienky a zaumienil si, že ich bude presadzovať ako občan – a niekedy v budúcnosti 

možno aj ako politik. Vnímal teda veľmi negatívne, že lokálna politika je v jeho 

rodnom štáte silno prerastená s cirkvou a spoločenskú klímu determinuje náboženské 

doktrinárstvo, ktoré v prebúdzajúcom sa občianskom uvedomovaní časti obyvateľstva 

videlo hrozbu. V jednom konkrétnom bode to priamo ohrozovalo aj jeho vlastný biznis:  

to keď kalvinisti začali vehementne presadzovať tzv. „modré zákony”, ktorých cieľom 
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bolo o. i. zakázať v zemi hazardné hry a obmedziť cestovanie. Barnum začal písať 

články, v ktorých varoval pred prijatím podobných zákonov, považujúc ich za 

diskriminujúce a spiatočnícke. Lenže nijaká z redakcií v štáte Connecticut podobné 

názory nemala záujem publikovať. Posmelený svojimi doterajšími úspechmi v 

podnikaní,  reagoval po svojom: zobral si pôžičku a založil si vlastné noviny. Nebolo to 

ľahké a už vôbec nie ľahkovážne rozhodnutie, pretože hneď na začiatku svojej 

podnikateľskej dráhy si dal záväzok, že si nikdy nebude požičiavať peniaze. Ale písať 

do vlastných novín svoje názory nebol jediný zámer mladého podnikateľa. Keď 19. 

októbra 1831 uzrel svetlo sveta Herald of Freedom – týždenník na štyroch stranách, 

neskôr vychádzajúci pod rozšíreným názvom Herald of  Freedom and Gospel Witness,   

boli to prvé noviny,  ktoré kedy vyšli v mestečku Bethel (SAXON, 1989). 

    Od úvodnej po poslednú stranu médium odzrkadľovalo Barnumove liberálne postoje 

a nekompromisného kritického ducha. Vlastné noviny mu však poskytli okrem   

možnosti ovplyvňovať verejnú mienku, aj čosi dôležité pre jeho vlastný biznis:   

ľubovoľnú inzertnú plochu. Potenciál masmédií pre marketingové účely rozpoznal 

Barnum už na začiatku svojej kariéry.   

    Keď sa o niekoľko desaťročí neskôr, na sklonku života, pokúsil svoje skúsenosti v 

biznise zhrnúť do temer aforisticky stručného “manuálu” podnikateľa nazvaného The 

Art of Money Getting (Umenie zarábať peniaze) s typicky barnumovským podtitulom 

21 Golden Rules from the World´s Greatest Showman (21 zlatých pravidiel od 

najväčšieho šoumena sveta),  vzťah médií a reklamy charakterizoval takto:   

“Všetci sme viac či menej závislí od verejnosti. Skôr, než sa však dáte do obchodovania 

s verejnosťou, presvedčte sa, že máte produkt, ktorý dokáže zákazníka naozaj uspokojiť. 

Až keď máte produkt, o ktorom ste presvedčený, že po jeho vyskúšaní zákazník 

nadobudne pocit, že za svoje peniaze dostal zodpovedajúcu kvalitu – dajte o ňom vedieť 

svetu. Vtedy sa už bez reklamy nezaobídete, pretože aj ten najkvalitnejší produkt stráca 

zmysel, ak sa o ňom nikto nedozvie. V krajine, ako je táto, kde takmer všetci čítajú a 

noviny vychádzajú v náklade od dvoch do dvesto tisíc výtlačkov, by bolo veľmi 

nerozumné nevyužiť túto metódu masového informovania verejnosti. Noviny cirkulujú v 

rodine, prečíta si ich žena, deti a hlava rodiny. A kým vy sa budete venovať svojmu 

každodennému biznisu,  informácie o ňom sa dostanú k stovkám a tisícom ľudí.  A nie je 

vylúčené, že aj keď budete spať, niekto si práve v tom čase bude študovať  vašu reklamu 
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v novinách. Celá filozofia života je obsiahnutá v prísloví: ´Najprv zasej, potom zožni.´ 

Vie to každý farmár. Najprv zasadí zemiaky a kukuricu, zaseje zrno a potom sa venuje 

čomusi inému. Nikdy nie naopak. Tento princíp možno aplikovať na akúkoľvek oblasť 

ľudskej činnosti, ale pokiaľ ide o biznis, stonásobne to platí práve o reklame. Ak má 

človek kvalitný produkt, neexistuje efektívnejší spôsob, ako z toho profitovať, než ten, že 

v pravý čas a mohutne zaseje (alebo rozseje) informáciu medzi verejnosť”  (BARNUM,  

2000, s. 235).      

    Uvedenie tejto myšlienky do praxe sa Barnumovi v jeho podnikaní štedro odmenilo,  

ale pokiaľ išlo o jeho politické články a boj s modrými zákonmi, ten napokon prehral.  

V roku 1834 vošiel na území štátu Connecticut do platnosti zákon, zakazujúci 

akýkoľvek typ hazardného hracieho systému. Barnum teda presedlal z lotérie na 

realitný biznis, a neskôr organizoval aj knižné aukcie, orientované najmä na raritné a 

staré tlače. Ako realitný maklér však príliš neuspel a prostredie rodného Bethelu začalo 

byť pre jeho plány a podnikavého ducha malé a nemotivujúce. 

    Uvedomil si, že jedno z hesiel a princípov liberalizmu začiatku 19. storočia, “laissez 

faire”, ktorého podstatou je voľnosť vo sfére hospodárstva a maximálne obmedzenie 

vplyvu štátu naň, je v rodnom Connecticute zatiaľ iba čírou utópiou. Zlákal ho New 

York, mesto, ktoré sľubovalo ľuďom jeho naturelu podstatne viac možností ako 

konzervatívna a “zaostalá ” oblasť rodného Nového Anglicka.  

 

.    Pôsobenie v zábavnom priemysle 

   V roku 1835 navštívil Barnum svojho známeho, Coleya Bartrama v Readingu a ten 

mu porozprával príbeh o zrejme najstaršom obyvateľovi planéty, 161 ročnej černoške 

menom Joice Heth, ktorá podľa dokladov slúžila v rodine Washingtonovcov a ako 

pestúnka spievala prvému americkému prezidentovi uspávanky. Vzápätí ukázal 

Barnumovi výtlačok novín The Pennsylvania Inquirer, kde na túto atrakciu odkazoval  

strohý reklamný oznam. Od Bartrama sa Barnum ešte dozvedel, že vlastníkom tejto  

živej atrakcie je istý J. S. Bowling z Kentucky a že práva na jej „vystavovanie” od neho 

odkúpil promotér a varietný podnikateľ R. W. Lindsay. „Barnum bol jednoducho 

zaskočený, že niekde v Amerike existuje takáto atrakcia, a vlastne o nej – s výnimkou 

lokálnych novín – nikto nepíše a nikto o nej ani poriadne nevie. A pritom išlo o artikel,  
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ktorý mal všetky atribúty atrakcie, ktorá môže generovať obrovský zisk. Samozrejme,  

za podmienky, že sa o nej niekto vôbec dozvie. Barnum sa okamžite rozhodol, že túto 

atrakciu musí nielen získať, ale urobiť okolo nej poriadny rozruch. Presne taký, aký si 

aj zaslúži” (KUNHARDT,  1995,  s. 92). 

   Po získaní tejto informácie odkúpil od Lindsaya na Joice Heth práva za tisíc dolárov, 

pričom tento krok mu neskôr prinášal zisk vo výške tej istej sumy – ale za jeden týždeň 

(po dobu 7 mesiacov,  keď trvalo turné “pestúnky Georgea Washingtona” po Amerike, 

prerušené až smrťou aktérky). Joice Heth mala v skutočnosti 80 rokov a bola to 

otrokyňa zo štátu Virginia, fyzická troska, alkoholička paralyzovaná od pása dole a 

navyše slepá. “Joice so mnou veľmi dobre spolupracovala. Ja som bol celý svoj život 

proti otroctvu a aj s úcty k tejto starej invalidnej žene a k tomu, čím všetkým si asi v 

živote prešla,  som jej vyplácal honoráre, o akých sa jej nikdy v živote nemohlo ani len 

snívať. Nie, nemusel som byť až taký štedrý, ale jednoducho som sa tak rozhodol. 

Pretože tá žena si to podľa mňa zaslúžila. A navyše, ona si tú našu spoločnú 

mystifikáciu vyslovene užívala. Smiala sa na nej a sama si vymýšľala niektoré epizódky 

zo života opatrovateľky prvého prezidenta” (BARNUM,  2000, str. 101).        

   Barnum – pokiaľ išlo o reklamu na jeho novú atrakciu – nič neponechal náhode.  

Okrem  inzercie v novinách a obligátnych plagátov sa postaral aj o letáky, ktoré 

kolportéri roznášali od domu k domu, alebo vkladali ľuďom pod dvere. Špeciálne 

veľkoplošné plagáty (predchodcovia dnešných billboardov) umiestňoval na stĺpy najmä 

v blízkosti Niblo´s Garden, prekrásneho lesoparku s budovou divadla, kde sa konali 

Barnumove show.     

   Už pri písaní textov inzerátov, ale aj pri ich typografickej a layoutovej úprave začal 

uplatňovať niektoré prvky, ktoré sa neskôr stali „predobrazom” klasickej reklamnej 

inzercie. Okrem toho, že trval na označovaní dôležitých informácií a slov alebo čísel 

boldom, text inzerátov sa vždy snažil zostručniť na minimum, aby recipient v záplave 

textu neutopil svoju pozornosť a nezabudol na to najdôležitejšie: „call to action”.   

Barnumovi býva v tejto súvislosti pripisované aj prvé použitie výrazu “eyecatcher” 

(doslovný preklad “lapač oka”), ktorý sa v reklame – najmä v „hantírke“ artdirectorov - 

používa dodnes. Myslí sa tým také grafické riešenie tlačených a tlačových 

propagačných prostriedkov, ktoré vizuálne fokusuje recipientovu pozornosť na bod,  

ktorý je z hľadiska daného komunikátu kľúčový.  
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                Obr. 1 - Novinový inzerát lákajúci na prezentáciu Joice Heatha  

 

Zdroj: http://www.cscc.edu/about/news-press/2013/joice-heth-jim-crow.shtml 

 

    Aby zvýšil predaj lístkov, neváhal použiť aj metódu, ku ktorej sa často uchýlil aj 

neskôr - negatívnu reklamu. Do niektorých novín totiž napísal rozhorčené anonymné 

listy, v ktorých spochybňoval autentickosť vysokého veku Joice Heth a zároveň aj 

vierohodnosť jej údajného pestúnstva. Dúfal, že novinári, ktorí si zvyčajne o 

podobných atrakciách nemyslia nič dobré, takýto list s veľkým zadosťučinením 

uverejnia. Nemýlil sa. Počas svojej podnikateľskej éry si v rámci reklamy pomohol 

podobnou “negatívnou publicitou” s vlastným copyrightom a údajne sa ani raz nestalo, 

aby noviny odmietli uverejniť akýkoľvek kritický ohlas, hoci bol aj anonymný.   

   Otrokyňa Joice skonala počas turné a následná pitva naozaj vyvrátila akékoľvek 

špekulácie o jej rekordne vysokom veku. Keď sa do novín dostala správa, že slávna 

atrakcia menom Joice Heth zomrela vo veku, ktorý sa rovná presne polovičke toho, 

koľko jej pripisoval Barnum, čitatelia boli pobúrení. Aj v tomto prípade sa Barnum 

(hoci stál iba na začiatku svojej podnikateľskej kariéry) zachoval ako zrelý biznismen s 

citom pre narábanie s verejnosťou a verejnou mienkou. Okamžite po zverejnení tohto 
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obvinenia si vyžiadal priestor v novinách, aby sa mohol brániť metódou, ktorej 

dnešným marketingovým jazykom hovoríme “krízová komunikácia”. Odvolával sa na 

“pravosť” dokladov, ktoré mu ukázal R. W. Lindsay a zároveň vyjadril prekvapenie 

nad vlastnou naivitou, s akou uveril Joiceinmu príbehu.   

    Podľa Phillipa Kunhardta však kauza pokračovala aj po Hethovej smrti. Barnumov 

blízky spolupracovník, Levy Lyman, napísal do novín New York Herald list, v ktorom 

sa usiloval verejnosti dokázať, že „skutočná“ Joice Heth je stále nažive a vystupuje v 

Connecticute  (KUNHARDT, 1995, str. 99). Novinám sa tento list zdal dosť senzačný 

na to, aby ho uverejnili.           

     Nielen finančný úspech prvého vážneho promotérskeho projektu, ale aj efektivita 

použitých reklamných prostriedkov a zároveň senzačnosť a zábavnosť celého podujatia 

v ňom natrvalo upevnila presvedčenie, že jeho pôsobenie v zábavnom priemysle bolo 

dobrou voľbou. Rovnako dobrou voľbou bolo aj založenie Barnumovho úžasného 

vedeckého a hudobného divadla v roku 1836. Išlo o projekt, ktorý spájal varietné 

umenie s cirkusovou show a hudbou.   

    Lenže do dobre rozbehnutého a zisk prinášajúceho projektu zasiahla jedna z 

najväčších amerických hospodárskych kríz 19. storočia, známa ako Panika z roku 1837. 

Depresia ako dôsledok zlej úrody pšenice, poklesu cien bavlny,  recesie v Británii (a z 

nej rezultujúcich nepriaznivých obchodných vzťahov s Amerikou) a viacero ďalších 

okolností, viedli o. i. aj ku krachu mnohých štátnych bánk. Táto skutočnosť 

poznamenala aj zábavný priemysel a Barnuma čakali štyri roky strádania a bezútešného 

kočovného života naprieč kontinentom. Lenže kým ešte pred rokom brázdil krajinu s 

vysoko ziskovým projektom, teraz sa jeho putovanie zmenilo na obskúrnu živnosť 

podomového obchodníka. Živil sa totiž predajom biblií, ktoré ponúkal od domu k 

domu, od mesta k mestu, od štátu k štátu. Popritom si privyrábal občasným 

prispievaním do novín a v roku 1838 sa znova pokúsil vrátiť do zábavného priemyslu, 

hoci len s veľmi skromným projektom: černošskou tanečnou skupinou, ktorej aktérov 

postupne verboval z viacerých miest, ktorými prechádzal počas svojej kariéry 

podomového predavača. Okolnosti tomu síce nepriali, ale keď sa v roku 1840 dozvedel, 

že slávne Scuderovo Americké múzeum v New Yorku je na predaj, zobral to ako 

osobnú výzvu.    
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     Napriek slovíčku “múzeum” v názve tejto inštitúcie, treba hneď dodať, že veľká 

časť zariadení tohto druhu predstavovala v prvej polovici 19. storočia skôr insitnú, z 

pohľadu dnešného múzejníctva (ako striktne vedného odboru) neakceptovateľnú,  

poklesnutú formu  prírodovedných, národopisných, historických či umeleckých múzeí. 

Platilo to aj o Scuderovom Americkom múzeu. Predovšetkým preto, že vystavené 

predmety, no najmä celkový charakter expozícií ani nemal primárnu ambíciu byť 

reprezentatívnou vzorkou historicky či umelecky cenných artefaktov z odborne 

katalogizovaných zbierkových fondov, určených o. i. vzdelávaniu verejnosti.  Za jeho 

kašírovanými “kulisami” sa v skutočnosti skrývalo zariadenie určené pre zábavu a 

nenáročné publikum.   

    Okrídleným “sloganom” pre akýkoľvek biznis 19. storočia bolo slovíčko senzácia. 

Dámska móda, cukrovinky, kuchynské potreby, ale rovnako tak divadelné predstavenia 

a romány v obchodoch s knihami niesli označenie: senzačné. Senzáciou samou o sebe 

bola i Barnumova akvizícia, ktorá však skôr než k múzeu mala bližšie k tzv. 

„kunstkammer”, ktoré najmä v období renesancie a baroka vznikali na šľachtických 

dvoroch. Išlo o zbierky kurióznych, exotických či inak výnimočných predmetov, 

prírodnín, loveckých trofejí ale i ľudských pozostatkov, vykopávok, prípadne aj  

rituálnych a magických fetišov a artefaktov dovezených zväčša z cudziny, ktoré v 

chaotickom usporiadaní vytvárali skôr senzačný, iracionálny – a teda predvedecký  

obraz o „divoch“ tohto sveta. S tým rozdielom, že mnohé obsahovali aj ozaj 

výnimočné, umelecky aj historicky vzácne predmety a navyše nebývali prístupné 

verejnosti. Mimochodom, vzťah medzi poslaním múzeí ako centrom slúžiacim 

výhradne učencom a vzdelávacou inštitúciou pre širokú verejnosť nebol dlho jasne 

definovaný ani v novodobých dejinách – táto ambivalencia pretrvávala počas celého 

18. a 19. storočia. A zvyčajne prichádzalo ku kompromisnému riešeniu: ak sa aj 

správcovia múzeí rozhodli sprístupniť zbierkové fondy verejnosti,  bolo to vždy len na 

veľmi obmedzený čas – napríklad na jednu hodinu trikrát v týždni. Scuderovo múzeum 

naopak intencionálne počítalo so širokou verejnosťou, keďže pred vzdelávaním 

verejnosti dávalo prednosť zábavnej forme “poznávania”. A mnohé z expozícií 

kopírovali niekdajšie kabinety kuriozít, monštruozít a podivuhodností, čo  Barnumovi 

okamžite vnuklo inšpiráciu, aby práve na najbizarnejších exemplároch tejto zbierky 

postavil “imidž” múzea a spravil z neho najväčšiu atrakciu New Yorku a celej 

Ameriky. Možnosť majetkovo vstúpiť do tejto inštitúcie však našla Barnuma práve v 
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období finančnej núdze a tak si musel požičať, hoci sa pre tento krok neodhodlával 

ľahko. “Celý život som sa riadil zásadou, že najväčším nepriateľom človeka sú jeho 

dlhy. O podnikateľovi to platí dvojnásobne. Ale teraz som bol v situácii hop,  alebo 

trop. Môj varietný biznis, s ktorým som kočoval ako nomád z jedného kúta krajiny do 

druhého sotva stačil na živobytie. A koniec krízy bol zatiaľ v nedohľadne. Ale moja 

intuícia mi našepkávala, že toto by mohlo vyjsť. Len to chytiť za správny koniec. A 

urobiť okolo seba poriadny humbug”(BARNUM, 2000, s. 143).   

 

Obr. 2.  - Barnumovo Americké múzeum 

 

Zdroj: 

http://www.parsnackle.com/AVENUES/Charging%20off%20the%20Trail/Barnum%20

Two.htm 

Barnumovo múzeum – Disneyland 19. Storočia 

 Budova Scuderovho Amerického múzea stála v samom srdci vtedajšieho New Yorku  

(dnes je to centrum Manhattanu) na rohu ulíc Ann Street a Broadway. Jej strategické 

umiestnenie, veľkolepá rozloha objektu s veľkým záhradným areálom a v neposlednom 

rade i eklekticky prezdobená, “historizujúca” fasáda hrali významnú úlohu pri 
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Barnumovom zvažovaní celej transakcie. Budovu s exponátmi teda získal v roku 1841 

a už 1. januára 1842 slávnostne otvoril brány múzea širokej verejnosti.  

      Zásadnou zmenou prešla len časť fasády budovy a exteriérový mobiliár v jej 

blízkosti. “Ak by to malo byť múzeum s archeologickými vykopávkami, alebo povedzme 

múzeum dejín mesta, človek by si mohol povedať: Ten dom, je pre čosi také ako 

stvorený. Lenže Scuderovo, teraz už vlastne moje múzeum, bolo predsa len o niečom 

inom. Jeho ambíciou bolo predostrieť divákovi, unavenému z každodennosti života,  

jagavý a farebný svet zázrakov, ktorých je tento svet plný, len si musíme poriadne 

pretrieť oči. Pozrime sa  na prírodu, akými farbami vie zahrať na jednom jedinom kvete 

či exotickom vtákovi. Alebo taká podmorská či nerastná ríša. A aj my ľudia sme 

všelijakí,  pestrí,  farební,  skrátka rôznorodí, každý sme predsa originál. Všetko, o čom 

tu hovorím, malo byť sústredené na jednom mieste, všetky zázraky sveta pod jednou 

strechou.    

    A keď som mal toto všetko v hlave a potom som uvidel fasádu múzea,  mal som zrazu 

pocit, že ešte tomu čosi chýba. Áno, bol to prekrásny dom, ale potreboval dať o sebe 

vedieť – zakričať na ľudí z veľkej vzdialenosti. Páči sa vám, ako vyzerám? A to ste ešte 

nevideli, čo ukrývam vo vnútri. Ráčte vstúpiť medzi divy sveta!” (BARNUM,  2000, str. 

67). 

Zoologická časť 

    Barnumovi sa podarilo v priestoroch múzea vystaviť dovtedy najväčšie množstvo 

fauny, aké kedy mohli obyvatelia mesta a vlastne celej Ameriky vidieť sústredené na 

jednom mieste. Išlo najmä o exotické zvieratá a vtáctvo iných kontinentov a najväčšou 

atrakciou – z pohľadu záujmu návštevníkov, bolo veľkorozmerné akvárium, o. i. aj  s 

exemplárom mláďaťa veľrybieho albína.   

    Tento typ atrakcie si vyžiadal veľkú investíciu a technické zabezpečenie a nemal vo 

svojej dobe konkurenta. Získal však Barnumovmu múzeu vysokú reputáciu aj mimo 

krajiny.   

    Ďalšou z dôležitých atrakcií boli unikátne (pokiaľ ide o množstvo aj druhové 

zastúpenie) pavilóny opíc, tigrovitých šeliem a voliéry s najväčším množstvom 

papagájov na svete. Ostatné exotické druhy fauny (žirafy, slony, nosorožce a pod.)  
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nemohli byť umiestnené v múzeu a Barnum ich prezentoval v putovných menažériách a 

vlastnom cirkuse v neskoršom období svojej podnikateľskej dráhy.   

 

Obr. 3. - Novinová xylografia, zobrazujúca voliéru v zoologickej časti Barnumovho 

Amerického múzea 

 

         Zdroj: http://history1800s.about.com/od/americanoriginals/ig/Images-of-Phineas-T--

Barnum/Sleighing           

Všeobecné múzeum 

   Svojím zameraním táto expozícia kopírovala ten typ múzeí, ktoré sú v segmente 

múzejníctva kategorizované ako všeobecné, resp. národné. S tým rozdielom, že v tomto 

prípade išlo o insitný, nevedecký mix prírodopisných, historických a geografických 

exponátov, pričom ich drvivú väčšinu tvorili viac či menej verné napodobeniny.    

Barnumovou snahou bolo vytvoriť čo najväčšiu - dnešným jazykom povedané - 

interaktivitu jednotlivých sekcií, takže k mnohým historickým a biblickým témam, ako 

sú povedzme stvorenie a potopa sveta, narodenie Ježiša Krista či objavenie Ameriky 

Krištofom Kolumbom, konštruoval pôsobivé diorámy – teda iluzívne modely, pri 

ktorých zadná projekčná stena vytvárala emotívne maľované pozadie a v popredí 

http://history1800s.about.com/od/americanoriginals/ig/Images-of-Phineas-T--Barnum/Sleighing
http://history1800s.about.com/od/americanoriginals/ig/Images-of-Phineas-T--Barnum/Sleighing
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rozohrávali svoj príbeh trojrozmerné figuríny - v niektorých prípadoch to boli živí 

herci, samozrejme za  asistencie zodpovedajúcich kulís a hudobného sprievodu. Časť 

historických udalostí bola pre zmenu prezentovaná výlučne prostredníctvom 

maľovaných obrazov, zavesených v špeciálne upravených sálach s panoramatickou 

konštrukciou. Každý takýto exponát bol komentovaný sprievodným textom, 

umiestneným na samostatnom paneli.    

    V Barnumovom múzeu boli postavené aj miniatúrne modely miest,  napríklad Paríža, 

Londýna či Jeruzalema, umelá, trinásťmetrová zmenšenina Niagarských vodopádov, 

makety egyptských pyramíd a pod. V samostatných sekciách majiteľ múzea 

predstavoval aj mnohé technické vynálezy sui generis, ale aj priemyselné stroje,  

úžitkové a umelecké predmety a pod. Veľký priestor venoval ukážkam života a zvykov  

pôvodných obyvateľov amerického kontinentu, pochopiteľne, so živými autentickými 

Indiánmi. V jednom z priestorov múzea bola dokonca postavená maketa indiánskej 

dediny, pripomínajúca skanzen, takže návštevníci mohli vojsť aj do vigvamov,  

prípadne si sadnúť k provizórnym táborovým ohniskám.  

 

Varieté 

    V pestrej zmesi varietných programov mohli návštevníci vidieť iluzionistov,  

bruchovravcov, eskamotérov, indických fakírov, krokodílích mužov a brušné tanečnice 

z Orientu, cvičené zvieratá a dokonca aj blší cirkus, to všetko samozrejme doplnené o 

hudobné a tanečné čísla. Varietný program mal v múzeu vyhradenú samostatnú sálu, 

ale niektoré výstupy sa pravidelne konávali na priestranstve  pred budovou múzea,  aby 

zároveň – na prilákanie divákov - plnili funkciu “outdoorovej reklamy”.    

 

Freakshow – prezentácia ľudských odlišností 

    Jedným z najväčších Barnumových tromfov však bol nepochybne program,  

prezentujúci ľudí s rôznymi telesnými odlišnosťami a anomáliami. Za zlatý vek tohto 

fenoménu – teda verejnej prezentácie ľudských odlišností historici relatívne mladej 

vednej disciplíny “disability studies”, považujú obdobie od roku 1840 do roku 1940.  

Pri jeho zrode stál práve P. T. Barnum. V Spojených štátoch a vo Veľkej Británii tieto 

prehliadky niesli – nielen z dnešného pohľadu pejoratívne - označenie  freakshow, 
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(anglický výraz freaks tomto kontexte znamená “netvor”) sideshow alebo dime 

museum, na európskom kontinente sa najčastejšie hovorilo o “kuriozitách” (v nemecky 

hovoriacich krajinách kuriositäten, merkwürdigenpersonen, či o „špecialitách“ - 

spezialitäten).   

     V Barnumovom múzeu mohli návštevníci vidieť siamské dvojčatá, albínov, ľudí 

postihnutých elefantiázou (nádorovité zhrubnutie kože na niektorej časti tela, ľudový 

názov “slonia noha”), mikrocefáliou (zmenšená lebečná dutina, prípadne jej atypické 

sploštenie), ženy trpiace hirzutizmom (nadmerné ochlpenie predovšetkým v tvárovej 

časti hlavy, podobné postihnutie u mužov má označenie hypertrichóza) osoby 

postihnuté hypofýznym gigantizmom (ľudia obrieho vzrastu) či naopak nanizmom 

(trpasličí vzrast). K Barnumovej prehliadke však patrili aj mimoriadne obézni či 

naopak, chorobne podvyživení ľudia,  mrzáci bez končatín a pod.   

 

          Obr. 4 - Súbor “ľudských kuriozít”v interiéri cirkusu Barnum & Bailey  

 

                                 Zdroj: https://www.etsy.com/market/barnum_bailey 

 

    Mimoriadna “popularita” tohto segmentu zábavného priemyslu, ktorý sa nám dnes 

môže javiť najmä ako opovrhnutia hodné zlyhanie súčasnej morálky, však má práve v 

kontexte svojej doby viacero širších, najmä sociologických a psychologických 

súvislostí. Podľa Rosemarie Garland Thomsonovej, ktorá pri skúmaní fenoménu 

ľudských odlišností používa termín “extraordinary body” predstavuje odlišné telo 

(prípadne telesné postihnutie) špecifický kultúrny a historický konštrukt, ktorý rovnako 

ako gender, etnicita, trieda alebo sexualita reprodukuje dobové normatívy, konštruuje 
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“normálne” a “nenormálne” identity a napomáha tak upevňovať pozíciu dominujúcej  

spoločenskej hierarchie (THOMSON, 1997).  

    Prehliadky telesných odlišností tak možno chápať ako kolektívne kultúrno-

spoločenské rituály, ktoré vizuálnymi prostriedkami zreteľne vyčleňujú zo sveta 

„normality“ to, čo tam akoby nepatrí alebo ju narúša v mysli priemerného meštiaka. 

Umožňujú prežiť bezpečnú konfrontáciu s „nenormálnym“, čo len upevňuje jeho pocit 

spoločenskej nadradenosti, ktorá mu „právom“ patrí. Zmienený pocit nadradenosti ešte 

viac umocňovala skutočnosť, že súčasťou Barnumovej freakshow boli popri prezentácii 

telesne odlišných jedincov aj vystúpenia príslušníkov mimoeurópskych etník, najmä 

domorodých obyvateľov Afriky a Ďalekého Východu.  Práve tieto vystúpenia, nesúce sa 

v duchu koloniálnej  mentality nadradenosti, zdôrazňovali nielen etnickú, ale aj kultúrnu 

a intelektuálnu  odlišnosť účinkujúcich: v krátkych scénkach sa zdôrazňovala najmä ich 

„zvieracia“ pudovosť, čomu napomáhala aj skutočnosť, že niektorí vystupujúci boli 

spútaní v reťaziach. Impesário počas prezentácií informoval verejnosť o pôvode týchto 

exotických bytostí a aby zvýšil spektakulárnu dramatickosť programov, väčšinou 

nezabudol varovať obecenstvo pred ich agresivitou a vyžadoval zachovanie potrebného 

dištančného odstupu.    

    Ako kontrast k tomuto inscenovanému vytváraniu obrazu ľudských „subnoriem“, 

boli naopak vystúpenia účinkujúcich s telesnou odlišnosťou postavené na úplne 

odlišnej paradigme. Najmä v tom zmysle, že v programe sa prezentovali číslami,  

zvýrazňujúcimi ich nadanie pre istý druh činnosti, resp. obdivuhodnú schopnosť 

prekonať telesný hendikep, neraz až na samej hranici eskamotérstva. Skupina 

liliputánov napríklad predvádzala náročné tanečné a žonglérske vystúpenia so 

speváckymi a recitačnými  vsuvkami, muž bez horných končatín si prstami na nohách 

pripaľoval cigaru a následne vkladal do úst, strieľal na terč z  pušky, prípadne hral na 

rôzne hudobné nástroje. Siamské dvojičky mali úspech s číslom, v  ktorom jedna z nich 

spievala a druhá ju sprevádzala na husliach.    

    V konečnom dôsledku tak práve tento typ programov akoby zmazával vnímanie 

hraníc odlišnosti účinkujúcich, „zrovnoprávňoval“ ich s publikom, ba čo viac, vytváral 

z nich – dnešným jazykom povedané – celebrity. Vďaka výpravným kostýmom,  

pôsobivej dramaturgii a hereckému nadaniu niektorých aktérov sa verejnosť čoskoro 

začala živo zaujímať, ako vyzerá každodenný život týchto ľudí z kategórie 

„extraordinary body“ potom, čo sa za nimi zatiahne opona. Barnum preto o najväčších 

hviezdach svojho ansámblu informoval v bulletinoch, ktoré si spolu s ich fotografiami 
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mohli návštevníci po predstavení nielen kúpiť, ale aj získať ich autogram.  

O zvyšovanie ich popularity sa význame pričinili aj médiá;  nebolo až také zriedkavé, 

že sa správy zo súkromného života aktérov Barnumových freakshow dostávali na 

titulné stránky novín. Ako príklad za všetky možno uviesť, že keď v roku 1863 Barnum 

pre svoju najslávnejšiu atrakciu – liliputána Charlesa Sherwooda Strattona, známeho vo 

svete pod umeleckým pseudonymom Generál Tom Thumb, vystrojil svadbu 

s liliputánskym dievčaťom Lavíniou Warren. Reportáž zo svadby vytlačila z prvých 

stránok novín dokonca aj najaktuálnejšie informácie z práve prebiehajúcej vojny 

Severu proti Juhu (HEATHER,  2008).   

 

Obr. 5 a, b - P. T. Barnum 

 

Zdroj: 

http://www.parsnackle.com/AVENUES/Charging%20off%20the%20Trail/Barnum%20

Two.htm 

 

   Barnumov nápad urobiť z popisovaných prezentácií „extraordinary body“ - 

samostatnú, veľkolepú show, našiel pomerne rýchlo odozvu aj na starom kontinente.  

Ako príklad môžeme uviesť londýnske divadlo Westminster Aquarium, založené 

v roku 1876, či pražské divadlo Theatre Varieté (1881), kde dokonca súbor liliputánov 

účinkoval aj v divadelných hrách, napísaných im doslova „na telo“.   
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   Spoločenský diskurz na tému telesných odlišností a ich vnímania resp. akceptácie 

majoritnou populáciou dodnes vykazuje známky ambivalentnosti. Problém 

s pejoratívnym označením freak (netvor) začali svojho času, presnejšie v roku 1898, 

rozoberať tí, ktorých sa to najviac týkalo. Samotní protagonisti freakshow – najväčšie 

hviezdy cirkusu Barnum & Bailey tej doby. Keď cirkus hosťoval v Anglicku,  

z iniciatívy Annie Jones, ženy postihnutej hirzutizmom a tlačového hovorcu cirkusu, 

Toma Hamiltona, sa uskutočnilo zhromaždenie, ktorého cieľom bolo upozorniť práve 

na diskriminačný podtón a hanlivý kontext označenia freak. Noviny,  reportujúce celú 

udalosť, vyzvali čitateľov, aby sami prišli s nápadmi, aký termín by mohol nahradiť 

doterajšie pejoratívne označenie.  

    Zvíťazil návrh kanovníka Wilberforcea z westminsterského opátstva, ktorý znel:  

„zázrační ľudia“. Cirkus Barnum & Bailey začal používať výhradne toto označenie,  

v naivnej viere, že ho prevezmú aj iné podniky v tomto segmente zábavy a najmä 

návštevníci cirkusov. Šľachetná myšlienka sa žiaľ, neujala a  po niekoľkých rokoch sa 

aj do marketingových komunikátov cirkusu vrátilo pôvodné označenie freakshow 

(DRIMMER, 1996).   

Obr. 6 – Barnumova vstupenka do Palace Theatre Manchester 

 

ttps://www.google.sk/search?biw=1517&bih=708&tbm=isch&sa=1&q=Barnum&oq=

Barnum&gs_l=img.3...263390.267668.0.268175.     
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Kabinety kuriozít 

 

   Popri atrakciách, spadajúcich do kategórie ľudských odlišností, patrili k lákadlám 

múzea aj kabinety kuriozít, z ktorých sa najväčšej pozornosti tešilo Panoptikum 

voskových figurín, ako inak, najväčšie v Amerike. Barnum sa nechal inšpirovať 

slávnym londýnskym múzeom Madame Tussaud, ktorého zbierkový fond založil a 

dopĺňal rokoch 1765 – 1794 parížsky lekár Filip Curtius. Ani v tomto oddelení sa 

nezaprela Barnumova podnikateľská afinita k senzačnosti - popri známych 

osobnostiach amerických a svetových dejín sa aj tu vyskytovali figuríny telesne 

znetvorené a anomálie. V ďalších miestnostiach nechýbali ani ukážky stredovekej 

tortúry či inštalácie odkazujúce na svet zločinu v neumelo aranžovaných scenériách, 

pripomínajúcich makabróznu produkciu a atmosféru Le Théâtre du Grand-Guignol,   

ktoré sa o pár desaťročí neskôr zrodilo (aj vďaka inšpirácii morbídnym duchom 

kabinetov voskových figurín) v metropole Francúzska. Ďalší z kabinetov ukrýval 

kolekciu kurióznych technických vynálezov, mechanických hračiek, exotických 

predmetov rituálneho či sakrálneho charakteru, ale aj údajných archeologických 

nálezov nesmiernej hodnoty – hoci pri poslednej z komodít išlo iba o neumelé repliky. 

V tomto smere sa Barnum naozaj nechal inšpirovať renesančnými a barokovými 

šľachtickými „kunstkamerami“ – a keď bolo treba, pomohol si aj podvodom – 

napríklad morskou pannou Fidži, či lebkou údajného kyklopa, za ktorú bola vydávaná 

lebka slona, ktorej nosná dutina,  akoby prepojená s očnicovými otvormi.   

    Posledným z kabinetov podivuhodností bola sála s označením Taxidermia. 

Návštevníkom ponúkala expozíciu vypchaných zvierat spoločne s názornou ukážkou, 

ako proces taxidermie vyzerá v praxi. Samostatná sála bola vyhradená aj histórii 

zdobenia ľudského tela, vrátane tetovania, mehndi (tetovanie hennou), skarifikácie 

(vytváranie ozdobných obrazcov – jaziev na tele, prostredníctvom vypaľovania či 

rezania do kože), prepichovania kože či inkrustácie predmetov, kovových krúžkov a 

iných ozdôb na kožu, deformovania rôznych častí tela v dôsledku aplikácie pevných 

ozdobných predmetov zabraňujúcich jeho prirodzený vývoj a rast...         
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Divadlo 

Obr. 7 - Prednášková sála - divadlo              

Zdroj:https://en.wikipedia.org/wiki/Barnum's_American 

 

                                           Museum 

   Mnohí odporcovia Barnuma a jeho podnikateľských a marketingových metód často 

začínajú a končia diskurz paušálnou poznámkou o nemorálnom podvodníkovi,  

zarábajúcom na ľudskej slabosti. S druhou časťou predchádzajúcej vety síce ťažko 

polemizovať, ale rozhodne mu slúži ku cti, že aj v intenciách zábavného priemyslu 

„vždy urobil čosi navyše, smerom k ´zušľachteniu más´. To čosi naozaj robil z 

vlastného presvedčenia, nebolo to kvôli zisku ani honoru, robil to jednoducho preto, že 

v konečnom dôsledku chcel ľuďom sprostredkovávať aj duchovné hodnoty, niečo 

povznášajúce” (KUNHARDT, 1995, str. 187). V intenciách tohto Kunhardtovho 

tvrdenia treba vidieť aj Barnumovu iniciatívu vybudovať v priestoroch svojho múzea  

dôstojný divadelný stánok. Ten mal totiž od samého začiatku ambíciu pozdvihnúť 

kultúrnu úroveň mesta a obstáť aj medzi renomovanými umeleckými ustanovizňami 

svojej doby.  

    Divadelná scéna s trochu netradičným, ale opodstatneným  názvom “Prednášková 

sála” patril architektúrou aj vybavením k najmodernejším a najatraktívnejším 

divadelným priestorom v krajine.   
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    Repertoárovo nebolo divadlo striktne orientované  iba na masové publikum. Barnum 

sa dokonca podujal uviesť takmer kompletné dramatické dielo Williama Shakespeara a 

podľa dobovej kritiky boli niektoré predstavenia „… výnimočným umeleckým zážitkom, 

ktoré obohatili kultúrny život obyvateľov New Yorku a jeho návštevníkov na najvyššej 

možnej úrovni” (SAXON,  1995, str. 108).   

    Ak sme hovorili o opodstatnenosti názvu Prednášková sála, mali sme tým na mysli 

skutočnosť, že priestor divadla naozaj neslúžil len divadelným predstaveniam, ale aj 

prednáškam, ktoré sa zvyčajne viazali na niektorú z konkrétnych výstav či tematických 

celkov múzea.  

Ďalšie Barnumove podvody a triky 

   Barnumov talent pre podnikanie a jeho unikátna schopnosť privádzať na svet 

atrakcie, ktoré našli okamžite masívnu rezonanciu vo verejnosti, mali teda aj svoju 

odvrátenú tvár. Už jeho vstup do zábavného priemyslu s údajne 161 ročnou Joice Heth 

bol podvodom.   

    Túto “metódu” sa nerozpakoval použiť ani vo svojom Americkom múzeu. Jednou z 

jeho najväčších atrakcií bola údajná morská panna Fidži, pomenovaná podľa súostrovia 

v Oceánii, odkiaľ vraj bola v minulosti vylovená domorodými rybármi.    

    Exponát, ktorým bolo v skutočnosti mumifikované vrchné torzo opičieho mláďatka  

pripevnené k vypreparovanej časti ryby, dnes budí iba ak úsmev na tvári,  ale v polovici 

19. storočia ešte veľká časť verejnosti mohla v jeho autenticitu naozaj uveriť. Barnum 

jej k tomu napomáhal strategicky premyslenou kampaňou.   

    Prvým krokom bolo PR. Barnum kontaktoval vybraných novinárov a ponúkol im 

dobrodružne znejúci príbeh, založený na svedectve istého starého rybára,  ktorého otec, 

člen osadenstva rybárskej lode, vylovil mŕtve telo Fidži z mora. Časť tohto príbehu, 

tváriaceho sa ako autentické svedectvo, si neskôr mohli návštevníci múzea prečítať z 

panela, umiestneného pri sklenej vitríne s exponátom. Barnum v kampani propagujúcej 

túto atrakciu naďalej rozvíjal intenzívnu spoluprácu s médiami.   
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Obr. 8 -  Novinový inzerát na rôzne atrakcie múzea vrátane Fidži. 

 

                         Zdroj: http://www1.cuny.edu/mu/forum/files/2015/07/feejee.jpg 

   V prvom kole išlo o uverejňovanie inzerátov, v ktorých tvrdil, že tento svetový unikát 

už s veľkým úspechom vystavoval v mnohých metropolách sveta, kde “ohúril 

viacerých prírodovedcov, ktorí ho vyhlásili za div prírody”(BARNUM, 2000, s 160).  

Neskôr v niektorých novinách o tomto prírodnom dive vyšli  články, ktorých autorom 

bol sám Barnum, ktorý však dôrazne trval na tom, aby sa pod textom neobjavilo jeho 

meno,  takže pôsobili ako redakčné príspevky. A znovu zopakoval aj ďalšiu zo svojich 

obľúbených manipulačných metód, spadajúcu tentoraz pod epištolárny žáner: listy 

recipientov.   

    Popri fingovaných reakciách čitateľov išlo v prvom rade o výpovede vedeckých 

kapacít, ktoré exaktne sa tváriacim jazykom potvrdzovali, že morská panna zo 

súostrovia Fidži nie je falzifikát, ale verifikovaný prírodovedný exponát.  
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                          Obr. 9 - Dobová novinová xylografia s vyobrazením Fidži 

 

                                Zdroj: http://hoaxes.org/archive/permalink/the_feejee_mermaid 

 

Ani v týchto príspevkoch nikdy nepadlo Barnumovo meno či názov inštitúcie, ktorá 

túto atrakciu ponúka. Z obavy, aby tým zbytočne nevyvolal podozrenie z manipulácie 

“vedecké dobrozdanie sa mu javilo dostatočne dobrou reklamou, ktorá sa začne šíriť 

ústne a možno nakoniec privedie k exponátu aj tých, ktorí predtým iba pobavene mávli 

rukou” (SAXON,  1995, str. 160).  

    Množstvo otáznikov visí aj nad autenticitou niektorých účinkujúcich v Barnumových 

freakshow. Pochopiteľne, v prípadoch, kde bola ich fyzická odlišnosť evidentná (ľudia 

postihnutí nanizmom, hypofýznym gigantizmom či jedinci bez končatín) - sotva mohlo 

ísť o podvrh. Otázna je skôr autenticita žien postihnutých hirzutizmom, ktorým sa v 

dobovom kontexte ušlo hovorové označenie bradaté dámy”. Tie si veľmi rýchlo získali 

obrovskú popularitu, čiastočne aj preto, že v programoch, v ktorých vystupovali, sa 

neraz vyskytli čísla s jemným erotickým podtextom.   

   Dejiny freakshow sú zaujímavé aj tým, že ich impresáriovia si, nepochybne aj z 

marketingových dôvodov, brávali za manželky práve ženy z tejto kategórie. Spomínané 

podozrenie vyvoláva fakt, že ich počet v Barnumovom „ansámbli“, napriek pomerne 

zriedkavému výskytu tejto poruchy, podozrivo rýchlo rástol.   

    V začiatkoch Amerického múzea bola najväčšou “atrakciou” tohto druhu Josephine 

Boisdechen s umeleckým menom Madame Fortune. 
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Obr. 10 - Madame Fortune 

 

                                 Zdroj: http://www.varietyportal.com/madam-clofullia/ 

   Pochádzala zo Švajčiarska a narodila sa s nadmerným ochlpením tváre aj končatín, 

výraznejším ako u mužov v dospelom veku. V čase, keď prišla na svet (1831) ešte 

hirzutizmus, toto výhradne ženské ochorenie žliaz s vnútornou sekréciou, nebolo 

lekárskej vede známe. A tak sa nešťastní rodičia rozhodli pre krajnú možnosť ako 

hendikep dieťaťa aspoň nejako “zúžitkovať”: Josephine začala vystupovať s miestnym 

kočovným púťovým súborom ako jeden z divov sveta. Keď sa po niekoľkých rokoch 

putovania Európou jej rodičia rozhodli emigrovať do Ameriky, dopočul sa o nej 

Barnum. Ponúknutá odmena rozhodovanie o jej ďalšom osude urýchlila. Madame 

Fortune sa okamžite stala jedným z najväčších lákadiel múzea a  v jej prípade existujú 

aj relevantné dôkazy o “pravosti” jej postihnutia. To isté platí aj o jej maskulínnom 

protipóle - tzv. “Chlapcovi-psovi”, ibaže Barnum si z marketingových dôvodov 

kompletne vymyslel celý príbeh o jeho pôvode.   

http://www.varietyportal.com/madam-clofullia/
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                                             Obr. 11 - Fjodor Jevtišev alias Chlapec-pes 

 

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Fedor_Jeftichew 

   Chlapec sa narodil v Rusku ako Fjodor Jevtišev a pre nadmerné ochlpenie na celom 

tele, no najmä na tvári, sa podobne ako Madame Fortune od mladosti živil 

vystupovaním v púťových ansámbloch,  kočujúcich po Európe, kde ho objavil jeden z 

Barnumových agentov. Keď nastúpil do služieb Barnumovho cirkusu, v propagačnom 

bulletine sa jeho pôvod a životné osudy niesli v duchu senzačných šestákových 

románov. Chlapca vraj objavil spolu s jeho otcom lovec divej zveri v hustých lesoch v 

Kostrome. Títo poloľudia-polozvery sa živili len lesnými plodmi a drobnou zverou, 

ktorú lovili kameňmi alebo palicami. Miesto ľudskej reči vydávali iba neartikulované 

zvuky podobné vrčaniu. V skutočnosti pochádzal Fjodor z Petrohradu a okrem rodnej 

ruštiny ovládal aj nemčinu a časom dokázal komunikovať anglicky temer bez prízvuku. 

Samozrejme, počas vystúpení mal spočiatku zakázané prejaviť svoje jazykové, resp. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fedor_Jeftichew
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akékoľvek intelektuálne dispozície. Tie sa v jeho programe zjavovali postupne, aby 

vytvorili autentický dojem domestifikácie divocha v civilizovanom svete. V novinách 

New York Herald Tribune vyšiel 13. októbra 1884 článok, ktorý chlapca, 

vystupujúceho pod umeleckým menom Jo-Jo napísal:   

“Jo-Jo svojím výzorom veľmi pripomína škótskeho teriéra. Tvár má kompletne 

zarastenú hustým svetlým porastom, jemným ako hodváb. Jeho ochlpenie je obzvlášť 

husté po oboch stranách nosa. Spolu má iba štyri zuby – dva horné a dva dolné. Má 

mierne, orieškovo hnedé oči a neuveriteľne oddaný (psí) výraz” (DRIMMER, 1996, s. 

122). 

   Keď v ťažkých časoch vojny Severu proti Juhu aj Barnum začal pociťovať odliv 

návštevníkov, “vyrobil” si ďalšiu senzáciu, ktorá spolu s Joice Heth a morskou pannou 

Fidži tvorí triumvirát Barnumových veľkých hoaxov. Stal sa ním údajnou zvieracou  

srsťou zarastený “Opičí muž” menom Zip, s prezývkou “What-is-it” (Čo-to-je?). 

Bytosť, ktorú  Barnum prezentoval ako ďalší z podivuhodných divov prírody a názornú 

ukážku jednej zo slepých uličiek evolúcie, bol v skutočnosti Afroameričan menom 

William Henry Johnson, človek postihnutý mikrocefáliou. Na jednom z mála 

zachovaných pôvodných plagátov z Barnumovho Amerického múzea vidno postavu 

Zipa v scenérii divokej džungle. Jeho mierne deformovaná hlava s miniatúrnym čelom,   

špicatým vrcholom lebky a “prázdnym” pohľadom pri troche fantázie môže evokovať  

ľudoopa.   

   Barnum sa však príliš nespoliehal na obrazotvornosť svojich návštevníkov a okolo 

Zipa urobil poriadny rozruch. Najprv pripojil k jeho obrázku senzačný, od prvého do 

posledného slova mystifikačný text:   

    “Zip je neopísateľný živočíšny exemplár. Bol zajatý skupinou dobrodruhov, ktorí v 

útrobách džungle pátrali po gorile. Keď prehľadávali okolie rieky Gambia, narazili 

tam na doposiaľ neobjavený živočíšny druh.   

    Neobyčajných tvorov bolo celkom šesť a liezli po stromoch ako opice. Lovcom sa 

napokon podarilo uloviť tri exempláre týchto zvláštnych živočíchov, ale prežil len  

jediný.   

    Keď som ho prvý raz uvidel, dokázal sa pohybovať iba po  štyroch”. To, že je dnes 

schopný vzpriamenej chôdze a dokonca vie vykonávať jednoduché manuálne práce,  je 
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záležitosťou trpezlivého výcviku a každodennej starostlivosti” (DRIMMER, 1996, s. 

251).    

               Obr. 11. a 12 - Zip na fotografii a na kresbe z bulletinu múzea  

 

Zdroje: http://piperhoudini.com/a-view-from-the-herd/black-history-month-zip-the-

unsung-hero/ 

https://mholloway63.wordpress.com/2014/09/01/what-happened-on-september-1st-p-t-

barnum-brings  

    Pravda bola taká, že Zipa objavil Barnum potulovať sa hladného a zanedbaného v 

uliciach rodného New Jersey (podľa iných prameňov išlo o Broooklyn) a jeho údajná 

opičia srsť bola priznanou imitáciou. Zipovo IQ sa pohybovalo na úrovni imbecility, 

ale bol schopný naučiť sa niekoľko jednoduchých scénok a výstupov. Časom sa z neho 

naozaj stala obľúbená atrakcia. Barnum však nepodceňoval jeho mentálne schopnosti a 

pre každý prípad ho pravidelne podplácal, aby nikdy a za žiadnych okolností 

neprezradil pravdu o svojej identite a mieste narodenia.  

    Pre zvýšenie atraktívnosti jeho vystúpení a zdôraznenie exotického pôvodu naučil 

Zipa niekoľko slov v nezmyselnom jazyku, ktoré občas s radosťou vykrikoval na 

návštevníkov múzea.   
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    Klamlivá reklama sprevádzala aj ďalšiu z atrakcií, údajné dvojhlavé spievajúce 

dievča. V skutočnosti išlo o dvojičky Millie a Christine, zrastené v oblasti spodnej časti 

chrbtice. Prezentácia siamských dvojičiek patrila v 19. storočí k pomerne stabilnému  

repertoáru každej väčšej púťovej kompánie či cirkusu. Barnum dokonca s autentickými 

(keďže pochádzali z Thajska, ktorému sa predtým hovorilo Siam) dvojičkami Changom 

a Engom urobil krátke turné dávno pred otvorením Amerického múzea. Zrejme aj 

preto, že z pohľadu atraktívnosti už nešlo o natoľko unikátny “produkt”, Barnum sa 

uchýlil ku lži - z dvojičiek urobil dvojhlavé dievča, hoci každé z nich malo svoj vlastný 

trup i horné a dolné končatiny. Na plagáte sa táto lož dala predať ľahko: obrázok bol  

totiž kreslený, počas živej prezentácie však museli  byť dievčatá navlečené do šiat, 

ktoré vytvárali ilúziu jedného tela.   

                    Obr. 13 - Klamlivá reklama -  leták propagujúci dvojhlavé spievajúce dievča   

 

Zdroj: https://sk.pinterest.com/pin/44473115040302141/ 
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  Keď ich popularita začala rásť a verejnosť sa chcela dozvedieť aj niečo zo súkromia 

záhadnej dvojhlavej dievčiny, pravda vyšla najavo. Záujem o predstavenia Millie a 

Christine napriek tomuto odhaleniu nepoľavil. Barnumovi sa ako majstrovi 

mystifikácie dokonca občas podarilo privlastniť si aj podvody druhých -  a samozrejme,  

profitovať z nich. Nijako inak, len podvodom “na druhú” totiž možno nazvať jeho 

slávny exponát, ktorý vošiel do histórie najbizarnejších hoaxov 19. storočia pod 

označením  “Obor z Cardiffu”. 

    Údajnú skamenelinu trojmetrového muža objavil na svojom pozemku v roku 1870 

pri kopaní studne farmár William C. Newell. Ohromujúci nález bol vyhlásený za dôkaz 

o predpotopnej existencii obrov, o ktorých sa zmieňuje aj Starý zákon. Senzácia bola na 

svete a podnikavý farmár začal od zvedavcov, prúdiacich k jeho pozemku, vyberať 

vstupné, ktorého výška každým dňom rástla.   

   Informácia tohto druhu Barnumovi nemohla uniknúť a po obhliadke skameneliny – 

o ktorej autenticite si pochopiteľne myslel svoje – ponúkol Newellovi 60 tisíc dolárov.   

Farmár sa však svojho nálezu odmietol vzdať. Nie preto, že by sa mu ponúkaná suma 

zdala nedostačujúca. Skôr sa obával,  že pri detailnejšom skúmaní ostatkov obra vyjde 

na povrch pravda o jeho „veku“ a pôvode.   

     Skamenelina, nad ktorou vedci pobavene mávli rukou, ale pre verejnosť sa stala 

mimoriadnou atrakciou, bola v skutočnosti dielom Newellovho strýka. Ten dal ostatky 

obra vyrobiť zo sádrovca istému kamenárovi. Pohnútky svedčili o jeho zmysle pre 

humor. Chcel si totiž vystreliť z fundamentalistického cardiffského duchovného,  ktorý 

pasáž o obroch zo šiestej kapitoly knihy Genesis odmietal chápať symbolicky a pri 

kázňach i súkromných debatách obsedantne trval na tom, že raz ich existenciu určite 

potvrdia aj exaktné dôkazy. Newellov strýc mu teda s jedným takým exaktným 

dôkazom pribehol na pomoc. Keď sa Barnumovi nepodarilo Newella presvedčiť ani 

premrštenou sumou, vrátil sa do New Yorku s predsavzatím vyrobiť si svojho 

vlastného obra. A samozrejme – prezentovať ho ako originál. Vďaka vysokej 

popularite „značky“ Barnum, sa jeho verzia obra stala pochopiteľne väčším ťahákom, 

než pôvodný „nález“. Newell chcel pôvodne Barnuma žalovať pre krádež, ale svoj 

zámer nezrealizoval. Predpokladal totiž, že rozruch okolo jeho artefaktu by mohol 
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upozorniť na to najpodstatnejšie – a síce, že je to obyčajná sádrová socha. Notabene – 

Barnum si vyrobil vlastný exemplár, takže ani nešlo o hmotnú krádež.   

                                        Obr. 14 -  obor z Cardiffu v čase nálezu 

 

Zdroj http://www.historychannel.com.au/classroom/day-in-history/412/cardiff-giant-

hoax-revealed 

Obr. 15 - Reklamný pútač lákajúci na atrakciu pred vstupom do Barnumovho cirkusu  

 

              Zdroj:  http://twonerdyhistorygirls.blogspot.sk/2013_04_01_archive.html 

http://www.historychannel.com.au/classroom/day-in-history/412/cardiff-giant-hoax-revealed
http://www.historychannel.com.au/classroom/day-in-history/412/cardiff-giant-hoax-revealed
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     Dohady a spory o pravosti Cardiffského a neskôr i Barnumovho obra trvali iba 

niekoľko mesiacov, pretože Newell napokon podľahol tlaku verejnosti a médiám 

prezradil pravdu. Treba povedať, že popularite oboch exponátov to príliš neuškodilo  

(SAXON,  1989). Keďže príbeh o predpotopnom obrovi sa odohrával v roku 1870,  

keď už Barnumovo Americké múzeum po poslednom z troch ničivých požiarov 

neexistovalo, patrí tento slávny exponát k jedným z mála, ktoré sa zachovali dodnes.  

Vidieť ho možno v mestečku Farmington Hills v štáte Michigan, kde sa nachádza 

jedno z najväčších múzeí kuriozít a herných automatov na svete.                               

     Barnumova investícia do Amerického múzea, sprevádzaná spočiatku obavami o 

návratnosť požičaných peňazí napokon podnikateľa odmenila dvojakým spôsobom.  

Nielenže mu pravidelne prinášala materiálny zisk, ale aj povesť “najväčšieho 

amerického showmana”.  

     Necelé tri roky po otvorení múzea, v priebehu roku 1845, navštívilo túto inštitúciu 

približne 400 000 návštevníkov (KUNHARDT,  1995, s. 201). Znamená to, že v 

priemere prešlo denne bránami múzea viac ako desaťtisíc návštevníkov. Čo z tohto 

úspechu bolo dielom atraktívnosti produktu a čo dielom dobrého marketingu a 

reklamy?   
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Záver 

    O dôležitosti reklamy a strategických krokoch, ktoré zvolil pri “launchovaní” svojej 

značky Barnum´s American Museum, lapidárne, s anekdotickým nadsadením hovorí 

tento Barnumov text:   

    “Môžete propagovať nekvalitný produkt a mnohí ľudia si ho možno kúpia, ale po 

čase vás zavrhnú a váš biznis o chvíľu zomrie. Toto je fakt. Len málo ľudí sa v biznise 

môže spoliehať na náhodný nákup. Musíte mať zákazníkov, ktorí sa budú vracať 

a opakovane kupovať. Jeden muž mi raz povedal: ´Investoval som do reklamy, ale 

neuspel som, a to napriek tomu, že mám kvalitný produkt. Odpovedal som: Možno 

existujú aj výnimky, keď to nefunguje, ale zaujímalo by ma, čo rozumiete pod tou vašou 

´reklamou´. Odvetil mi: Išlo o inzerciu, ktorú som trikrát zopakoval v jednom 

týždenníku a zaplatil jeden a pol dolára za každú.   

    Moja odpoveď znela: ´Pane, s reklamou je to ako s vedomosťami. Málo môže byť  

nebezpečné. Istý Nemec raz kdesi napísal, že čitateľ novín si prvú reklamu ani 

nevšimne. Druhú síce uvidí, ale neprečíta. Začíta sa až do tretej. Pri štvrtej  sa pozrie 

na cenu. Pri piatej o nej povie svojej žene. Šiesta ho prinúti uvažovať o kúpe a pri 

siedmej sa konečne zdvihne a kupuje. Vašim cieľom pri reklame je, aby ľudia takýmto 

opakovaním pochopili, čo vlastne predávate; pokiaľ sa vám nepodarí túto triviálnu 

informáciu predať, všetky peniaze, čo ste na to vynaložili, sú stratené. Potom budete 

ako ten pán, ktorý na ulici oslovil iného gentlemana s prosbou, že ak mu dá desať 

centov, tak mu zachráni dolár.´ 

    Ako vám môžem pomôcť s takou malou sumou?´ spýtal sa nechápavo gentleman. A 

ten chlapík mu odpovedal: ´Dnes  ráno som sa rozhodol, že sa opijem a investoval  som 

svoj jediný dolár, aby som toto predsavzatie splnil, ale bohužiaľ, nie som ešte úplne 

opitý. Ale ak by som si za tých desať centov kúpil ešte jednu whisky, tak investovanie 

toho dolára by malo zmysel. Takže človek, ktorý uvažuje o reklame, musí za každých 

okolností urobiť všetko pre to, aby bola na očiach a aby bolo každému jasné, o čom je. 

Inak sú všetky vynaložené peniaze stratené” (BARNUM, 2000, s. 67). 
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História product placementu 

History of product placement 

 

Mgr. Alena Popovičová 

 

Abstrakt: V akademickej a marketingovej praxi sa frekventovane stretávame s výrazom nové 

formy marketingovej komunikácie, hoci často je toto pomenovanie prisudzované 

prostriedkom, ktoré poznáme už niekoľko desiatok rokov. Tak je to aj v prípade product 

placementu. Jeho vznik sa celosvetovo spája so vznikom filmu na konci 19. storočia a napriek 

tejto skutočnosti (propagačný) film nie je zaraďovaný k novým prostriedkom marketingovej 

komunikácie. Novosť sa product placementu, predovšetkým u nás, prisudzuje pravdepodobne 

z dôvodu len nedávneho legislatívneho ukotvenia v roku 2010 - dovtedy bol označovaný za 

formu sponzoringu, v horšom prípade - skrytej reklamy. 

Kľúčové slová: product placement, reklama, film, celebrity endorsement 

 

Abstract: Academic and marketing practicefrequently faces an expression of new forms of 

marketing communication. However this term is often attributed to what we know for several 

decades. Such as in case of product placement. Its origin is globally associated with the film 

in the late 19th century, and in spite of this fact (promotional) film is not assigning a new 

means of marketing communication. The novelty of the product placement, especially in our 

country, is probably caused by only recent legislative backround  in 2010 - previously product 

placement was known and indicated as a form of sponsorship, in the worst case as a 

surreptitious advertising. 

Key words: product placement, advertising, movie, celebrity endorsement 
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Úvod 

    Hoci bol product placement oficiálne pomenovaný a formálne identifikovaný až 

v osemdesiatych rokoch 20. storočia, nemožno ho celkom korektne radiť k novým formám 

marketingovej komunikácie. Už niekoľko desiatok rokov predtým ho používali filmové 

spoločnosti na pokrytie alebo redukciu výrobných nákladov pri nakrúcaní filmov.71 

    Keď hovoríme o pôvode product placementu, vo všeobecnosti myslíme práve na 

priekopníctvo v oblasti filmu, ktoré možno datovať pred začiatok 20. storočia. Prvky 

product placementu alebo celebrity endorsementu, ako súčasti product placementu, však 

možno rozpoznať ešte predtým v iných umeleckých žánroch. Sú to obrazy, divadelné 

predstavenia, kabarety či herci, ktorých majitelia značiek používali  na podporu svojho 

produktu.  

    Celebrity endorsement sa definuje ako reklamná technika, kde sa využíva známa 

osobnosť ako zástupca konkrétneho produktu, ktorý sa považuje za vhodný a zhodný 

s osobnosťou známej osoby a jej ďalších kvalít.72 Komunikácia je v takomto prípade 

založená na tom, že spotrebiteľ lepšie prijíma reklamné posolstvo od známej osobnosti, 

s ktorou sa vie istým spôsobom stotožniť.73 Napriek vedomiu, že celebrita je za podporu 

produktu platená, prax ukazuje, že spájanie známych osobností s produktom a značkou má 

významný komunikačný efekt a dodáva reklamnej správe zmysel.74 Prepojenie imidžu 

celebrity s produktom má rovnaký základ ako úspešný product placement, kde produkt 

musí vhodne zapadnúť do príbehu a dotvárať charakter postáv. 

    Viacerí autori priraďujú k počiatkom celebrity endorsementu reklamný plagát JULEA 

CHERETA z roku 1890, na ktorom sa nechala vyobraziť slávna francúzska herečka 

SARAH  BERNHARDT s púdrom značky La Diaphane75 (Obr. 1). 
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Obr. 1 - Plagát La Diaphane so Sarah Bernhardt 

 

 

Zdroj:https://lorcawiles.wordpress.com/2010/08/08/obsession/la-diaphane/ 

 

    Podobne je k počiatkom product placementu priraďovaný aj obraz impresionistického 

maliara EDOUARDA  MANETA Un bar aux Folies-Bergère 

(1881/82) (Obr. 2), na ktorom je zachytená barmanka v prostredí miestneho nočného 

podniku. Na bare sú tiež zobrazené fľaše, kde možno jednoznačne podľa vinety 

a typického červeného trojuholníka identifikovať pivo Bass. Nepodarilo sa s istotou 

preukázať či išlo o platený, resp. úmyselný product placement, alebo len o zachytenie 

dobového prostredia baru.76 
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Obr. 2 - Obraz Un bar aux Folies-Bergère so značkou Bass 

 

 

Zdroj: http://www.bbc.co.uk/arts/multimedia/impressionism/index_item_8.shtml 

 

    V literatúre sa k prvým náznakom product placementu priraďuje v poradí desiaty román 

JULESA VERNA Cesta okolo sveta za osemdesiat dní (Le tour du monde en quatre–

vingts jours, 1873). Vtedajšie dopravné a lodné spoločnosti u spisovateľa lobovali, aby sa 

ich názvy objavili v knihe77 a tak sa v nej možno dočítať o spoločnosti Pacific Mail 

Steamship, lodiach Carnatic a Tankadere, či parníku Magnolia. 

    Priekopníkmi v oblasti filmu a súčasne product placementu vo filme sú francúzski bratia 

AUGUSTE a LOUIS LUMIÈROVCI a s tým spojený rok 1896. Jeden z ich prvých filmov 

Laveuses (1896), známy tiež pod anglickým názvom Washing day in Switzerland, 

prezentoval mydlo značky Sunlight78 (Obr. 3). 
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Obr. 3 – Film Laveuses propagujúci značku mydla Sunlight 

 

 

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=UxkJbC2-EuY 

 

    Tento propagačný film vznikol na žiadosť švajčiarskeho zástupcu firmy Lever Brothers 

FRANÇOISA  HENRI  LAVANCHY-CLARKA, ktorý sa tak rozhodol spropagovať 

anglickú inováciu - individuálne balené kocky mydla. Firma Lever Brothers si v rokoch 

1896 až 1897 nechala nakrútiť viacero filmov propagujúcich Sunlight a premietala ich pri 

rôznych príležitostiach, kde sa vyskytovalo veľké množstvo ľudí, napr. na londýnskych 

oslavách diamantového výročia korunovácie kráľovnej Viktórie (1897) či na kriketovom 

zápase medzi Anglickom a Austráliou (1897). Lumiere Cinematograph bol v takých 

prípadoch explicitne zmienený ako záruka produkčnej kvality.79 

    Je teda zrejmé, že film patrí k jednému z prvých médií, kde sa product placement 

preukázateľne vyskytuje už v jeho súčasnom ponímaní, teda ako platený prostriedok 

marketingovej komunikácie za účelom propagovať konkrétny produkt alebo značku.  

    Filmový product placement sa neskôr výraznejšie prejavil až v americkej kinematografii, kde 

tvorcom nechýbal okrem umeleckej a technickej zručnosti aj podnikateľský duch. Americká 

kinematografia zaznamenala vzostup v roku 1908 spojením síl jednotlivých filmových výrobcov do 

spoločnosti Motion Picture Patents Corporation (MPPC), v roku 1910 vznikli ďalšie dve distribučné 
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vetvy a MPPC ovládlo 80 % trhu. Amerika aplikovala princípy riadenia z iných výrobných oblastí aj 

na film a spustila masovú výrobu filmu, budoval sa Hollywood a na trhu sa objavili prvé veľké 

filmové spoločnosti ako Carl Laemmle (1912, dnes Universal), William Fox (1915, dnes Fox Film 

Corporation), Adolph Zukor (1916, dnes Paramount Pictures), či Warner Brothers (1923). Film v 

Európe sa naproti tomu vyvíjal len za pomoci štátnych príspevkov a po prvej svetovej vojne úplne 

stratil kvôli nedostatku financií konkurencieschopnosť voči americkej kinematografii. Producenti 

a distribútori z Nemecka, Francúzska, Talianska, Švédska a Sovietskeho zväzu sa spočiatku snažili 

spolupracovať, ale kvôli absencii manažérskych schopností a neskôr ekonomickému dosahu druhej 

svetovej vojny neboli ich snahy úspešné. Navyše európske publikum už ovládol jednoduchý spôsob 

rozprávania a známe hviezdy z amerických filmov.
80

 

    Tento vývoj americkej a európskej kinematografie čiastočne odôvodňuje rozvoj 

propagačných aktivít, ktoré sa týkajú filmu. Americký zmysel pre biznis s prepracovaným 

systémom organizácie a predovšetkým rentability vynaložených investícií stál oproti 

európskemu umeniu bytostne závislému od verejného sektora.81 Je teda pochopiteľné, že 

propagačné aktivity a prepracované marketingové štúdie o pôsobení nákupno-

stimulačných javov na diváka sa do európskej kinematografie dostali omnoho neskôr. Z už 

uvedených dôvodov sa ranná história product placementu vo filme dotýka z prevažnej 

časti americkej kinematografie, do európskeho priestoru dorazil tento fenomén 

marketingovej komunikácie až omnoho neskôr. 

   Americké filmové štúdiá veľmi rýchlo pochopili, aké výhody môže mať propagácia 

značiek. Od roku 1910 sa pravidelne objavoval automobil Ford Model T v komédiách 

MACKASENNETTA. Pravdepodobne nešlo o platený product placement a 

o propagovanie značky, ale skôr o propagovanie samotného produktu, keďže konkurencia 

v oblasti automobilového priemyslu takmer nebola. Hovorilo sa o výhodách vozidla, 

príslušenstve a servise zadarmo. V roku 1916 vyprodukovalo LKO/Universal studio nemý 

film s explicitným titulom, Chcela Ford (She Wanted a Ford).82 

    Product placement vo filme rýchlo napredoval. V tridsiatych rokoch 20. storočia sa 

objavujú už platené formy product placementu, okrem automobilov to boli 

predovšetkým elektrické spotrebiče, cigarety, už vtedy populárna Coca-Cola či diamanty.  
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ALFRED HITCHCOCK použil vo filme Vydieranie (Blackmail, 1929) svetielkujúci nápis 

Gordon’s gin za účelom zdramatizovania čiernych myšlienok vrahyne Alice White, firma 

White Owl Cigars zaplatila tvorcom filmu Zjazvená tvár (Scarface, Howard Hawks, 

Richard Rosson, 1932) čiastku 250 tisíc dolárov, aby hlavná mužská postava fajčila cigary 

ich značky.83 

    Scéna z filmu Manhattan Melodrama (W.S. Van Dyke, 1934) ukazovala Times Square 

v srdci Manhattanu a na veľkom zábere obrovské a ľahko identifikovateľné značky 

Squibb, Coca-Cola a Chevrolet. Film Víkend v Havane (Week-End in Havana, Walter 

Lang, 1941) bol špecifický tým, že hlavná predstaviteľka pracovala v známom americkom 

obchodnom reťazci Macy’s.84 

    Vo filme Africká kráľovná (The African Queen, John Huston, 1951) zaplatil Gordon's 

Gin za to, aby hlavná predstaviteľka v podaní Katharine Hepburn hodila ich fľašu džinu 

cez palubu lode.85 

    V päťdesiatych rokoch sa objavujú aj prvé sponzorované televízne show ako Kraft 

Television Theatre alebo Philco TV Playhouse86, v sedemdesiatych rokoch vznikajú aj prvé 

agentúry so špecializáciou na product placement, samotní agenti boli v tejto oblasti činní 

už predtým. Filmové štúdio Metro-Goldwyn-Mayer založilo vlastné oddelenie pre product 

placement už v roku 1939.87 

    Keď John Wayne vo filme Tichý muž (The Quiet Man, John Ford, 1952), ktorý sa 

odohrával v Írsku, ponúkal čierne pivo, nemohla to byť iná značka ako Guinness. V roku 

1964, vo filme Dr. Strangelove alebo Ako som sa naučil nebáť sa a milovať bombu (Dr. 

Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), použil režisér 

STANLEY  KUBRICK slová ruského veľvyslanca na prezentovanie denníka New York 

Times ako úplne dôveryhodných novín. Vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu (Close 

Encounters of the Third Kind, 1977) spropagoval STEVEN SPIELBERG pivo Budweiser 

formou televízneho spotu. Scéna ukazovala televízne vysielanie počas reklamnej 
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prestávky. Za film Superman II (Richard Lester, Richard Donner, 1980), o známej 

komiksovej postave, zaplatila tabaková firma Marlboro 

42 tisíc dolárov, aby bola ich značka zobrazená vo filme 22 krát. Tak sa stalo, že hlavná 

ženská predstaviteľka, Lois Lane, ktorá nikdy predtým nepoužívala tabakové výrobky 

v komiksovom, ani filmovom prevedení príbehu, fajčila cigarety značky Marlboro.88 

    Za prelomový film v histórii product placementu je považovaný E.T. (E.T.: The Extra-

Terrestrial, Steven Spielberg, 1982). Umiestňovanie produktov a značiek do filmu síce už 

malo svoje začiatky dávno za sebou, no až SPIELBERGOV film ukázal, aký má tento 

spôsob propagácie ohromný potenciál a vďaka nemu vstúpil product placement do 

povedomia aj laickej verejnosti. Príbeh filmu je založený na priateľstve malého chlapca 

Elliotta a mimozemšťana E.T., ktorého si Elliott získal na farebné cukríky z arašidového 

masla značky Reese’s Pieces od firmy Hershey. Krátko po uvedení snímky do kín vzrástol 

predaj cukríkov o 66%89. Paradoxné je, že producent filmu pôvodne oslovil firmu Mars, 

Inc., aby sa vo filme objavili ich známe a obľúbene arašidové cukríky M&M's, tá to však 

odmietla a tak tvorcovia filmu oslovili firmu Hershey, ktorá mala v ponuke zložením 

a tvarom podobné, no nie tak známe cukríky. Hershey dokonca neplatili priamo za product 

placement, ale uzavreli tzv. tie-in zmluvu na 1 milión dolárov, ktorej účelom bolo cross 

promotion oboch produktov a firma Hershey mohla na všetkých komunikačných 

materiáloch a produktoch používať postavičku E.T. mimozemšťana.90
 

    Investície do product placementu sa vyplatili aj značke Ray Ban, ktorá nasadila svoje 

okuliare Tomovi Cruisovi vo filme Risky Business (Paul Brickman, 1983) a neskôr vo 

filme Top Gun (Tony Scott, 1986). V oboch prípadoch sa zdvihli tržby značky o viac ako 

50 % krátko po uvedení filmov na trh.91 Rovnaký nárast tržieb zaznamenal aj product 

placement vo filme Muži v čiernom (Men in Black, Barry Sonnenfeld, 1997), kde okuliare 

zohrali v príbehu dôležitú úlohu.  

    Product placement je už tradične vo veľkej miere použitý vo filmoch o Jamesovi 

Bondovi. Okrem auta Aston Martin či známeho hesla Martini, pretrepať, nemiešať! sa 
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divák stretne so značkami Alfa Romeo, Daimler, Ford, Gordon´s Gin, Gulfstream, 

Hitachi, Land Rover, Ocean Sky, Omega, Range Rover, SIG Sauer, Sony, Tom Ford, 

Virgin, Volkswagen Beetle, Walther, Yamaha a mnohými ďalšími, ktoré reprezentujú 

luxusný životný štýl. Vo filme James Bond: Golden Eye (Martin Campbell, 1995) 

profitovala z product placementu značka BMW so svojim modelom Z3, ktorý sa následne 

stal najznámejším autom v rámci ich portfólia. Na tento úspech nadviazali v  ďalšom filme 

Zajtrajšok nikdy neumiera (Stewart-Allen, 2007) a predstavili v ňom nový motocykel 

R1200c, ktorý sa stal v nasledujúcom roku najpredávanejším motocyklom na trhu.92V 

Dnes neumieraj (Lee Tamahori, 2002), v poradí dvadsiatom pokračovaní špionážnej série, 

sa objavilo 9 značiek, pričom tvorcovia filmu zinkasovali za product placement viac ako 

44 miliónov libier.93 Nasledujúci príbeh Jamesa Bonda, Casino Royale (Martin Campbell, 

2006), poskytol priestor len šiestim značkám, čo tvorcovia odôvodnili práve prílišným 

„značkovým zahltením“ predchádzajúcich dielov. Za film Skyfall (Sam Mendes, 2012) 

zaplatila firma Heineken 45 miliónov dolárov a ich dohoda obsahovala 30 sekundový spot 

s Danielom Craigom ako Jamesom Bondom, brandovanú online hru, v ktorej rovnako 

účinkoval Craig a Bondovo dievča Bérénice Marlohea tiež filmovú scénu, v ktorej James 

Bond odmietol svoj obľúbený kokteil a uprednostnil práve pivo Heineken.94
 

    V roku 2014 bola najčastejšie zobrazovanou značkou v rámci product placementu 

Apple, vďaka čomu si odniesla cenu Brandcameo Product Placement Awards.95 Za Apple 

nasledovali značky Coca-Cola a Sony.96 

    Product placement má v zábavnom priemysle dlhú históriu, neustále sa vyvíja 

a zdokonaľuje spolu s novými komunikačnými kanálmi a technologickými možnosťami. 

Len veľmi ťažko by sme dnes v USA hľadali komerčný audiovizuálny produkt bez 

integrovaných značiek. Vďaka tomu sa postupne zvyšujú aj investície do tejto formy 

reklamy. V roku 2006 boli odhadované globálne investície do product placementu 
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v hodnote 7 miliárd dolárov,97 v  2010 to bolo o ďalšiu pol miliardu viac,98 v roku 2012 

výška investícií stúpla na hodnotu 8,25 miliardy dolárov a odborníci očakávali nárast 

o ďalšie 2 miliardy v roku 2015,99 resp. zdvojnásobenie tejto hodnoty v horizonte piatich 

rokov.100 Viac ako 70 % prostriedkov v rámci product placementu bolo kumulovaných vo 

filmovom priemysle.101
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Analýza stavu reklamného a mediálneho trhu na Slovensku v rokoch 2013-

2015 

Analysis of advertising and media market in Slovakia between years 

2013 - 2015 

 

Mgr. Alena Popovičová 

 

Abstrakt: Aktuálne diania na reklamnom a mediálnom trhu určuje aj podmienky rozvoja 

marketingovej komunikácie. Zadávatelia sa prispôsobujú trendom, optimalizujú výdaje 

a zefektívňujú komunikačné formy a prostriedky. Na trh prichádza nová mediálna agentúra 

pod krídlami známej finančnej skupiny. Výdaje do reklamy neustále rastú, v tradičných 

médiách kraľuje televízia, online čoraz viac ovplyvňuje spôsob konzumácie mediálneho 

obsahu, ale i nákupné správanie. Roky 2013-2015 očakávane priniesli dynamiku oboch trhov. 

Kľúčové slová: reklama, médiá, televízia, rozpočet, trhový podiel 

 

Abstract 

Develepoment of marketing communication is determined by conditions and actual events in 

the advertising and media market.  Investors adapt trends, optimize media spending and look 

for optimized communication forms and channels. New media agency is coming on the 

market under the wing of the well known financial group.Expenses do advertising continues 

to grow, traditional media reigns television, online is increasingly affecting the pattern of 

media consumption and buying behavior. Years 2013-2015 brought the expected dynamics of 

both markets. 

Key words: advertising, media, television, budget, market share 
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Úvod 

    Zmena v spotrebiteľskom správaní, negatívne, resp. selektívne vnímanie tradičnej reklamy, 

ale predovšetkým zmena mediálneho obsahu v prospech zábavy a skratkovitosť informačného 

obsahu vytvára priestor pre integráciu komerčnej správy do nekomerčného obsahu so 

zábavným charakterom. Tento trend sa prejavuje aj na stúpajúcom záujme slovenských 

klientov o používanie alternatívnych reklamných nástrojov, napr. product placementu či 

sponzoringu, renesanciu zažíva rádio. Zvyčajne ide o doplnenie už zaužívaného 

komunikačného mixu TV a onlinu so zámerom osloviť cieľovú skupinu inou formou alebo na 

inom mieste. 

    Použité zdroje v texte sa odkazujú predovšetkým na vývoj a trendy na slovenskom trhu za 

posledné 3 roky (2013-2015). S ohľadom na dynamiku reklamného a mediálneho trhu by 

informácie staršieho dáta neboli relevantné.  

    Aktuálne dianie na reklamnom a mediálnom trhu reflektuje len veľmi málo odborníkov 

z akademickej oblasti s ohľadom na krátku životnosť informácií, použité zdroje sú z tohto 

dôvodu primárne z elektronických médií, prieskumov a analýz.  

 

Súčasný stav reklamného a mediálneho trhu na Slovensku 

    Mediálny trh na Slovensku je výrazne dynamický. Tento proces je spôsobený 

predovšetkým zmenou paradigmy vo vydávaní periodickej tlače. Vydavateľská činnosť 

prestáva byť zisková, čo je dôvodom odchodu zahraničných investorov, ktorých vo 

vlastníctve nahrádzajú silné domáce finančné skupiny.
102

 Pokles výkonnosti tlačených médií 

koreluje so zmenou spotrebiteľského správania a presunom diváka k televízii a internetu.  

    Prejavuje sa to aj v presmerovaní investícií do reklamy. Internetová reklama už niekoľko 

rokov po sebe rastie dvojcifernými číslami. V roku 2013 bol zaznamenaný medziročný nárast 

18 %, rok predtým to bolo rekordných 43 % a posledné aktuálne dáta za prvý polrok 2014 

ukazujú nárast výdavkov o 15,5 % oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.
103

 

    V on-line prostredí sú z hľadiska efektivity preferované video formáty a tiež rastúca 

ponuka formátov, pri ktorých platia zadávatelia za klik alebo inú akciu zo strany cieľovej 
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skupiny. Čoraz viac rezonuje aj metóda nákupu Real-Time Bidding (RTB).
104

 Podľa Sasáka z 

Media Resolution „RTB prináša zvýšenú efektivitu vďaka presnejšiemu zásahu konkrétnej 

cieľovej skupiny, ktorú chce klient reklamným odkazom osloviť. Navyše nákup je možné v 

reálnom čase aj optimalizovať, takže v priebehu kampane sledujeme pohyb cieľovej skupiny a 

zasahujeme ju práve na miestach a v čase, kde sa najčastejšie vyskytuje.“
105

 

    Nové technológie a internet ovplyvňujú aj nákupné zvyklosti Slovákov. 

    Začiatkom roka 2015 dosiahla slovenská internetová populácia takmer 3,5 milióna 

používateľov,
106

 takmer každý druhý Slovák má notebook, dvaja z piatich vlastnia počítač, 

tretina používa inteligentný telefón a každý desiaty vlastní tablet.  

    Tieto zariadenia s prístupom na internet využíva 15 % Slovákov niekoľkokrát mesačne aj 

na nakupovanie.
107

 

    Rovnako sa mení záujem o mediálny obsah smerom od mienkotvorného k zábavnému. 

V komerčných televíziách ustupuje publicistika, dokumenty a investigatíva, v tlačených 

médiách dochádza aj k zmene paradigmy žurnalistiky, ktorá prestáva byť dominantne 

spravodajská, komentujúca a analyzujúca, ale je čoraz viac zábavná a poskytujúca 

spravodajský servis.  

    Mienkotvorný obsah sa presunie do nízko nákladových magazínov mimo stredného 

prúdu.
108

 

    Vo vzťahu mediálneho a reklamného trhu sú významným subjektom mediálne agentúry, 

ktoré sprostredkovávajú zhruba 50 % všetkých investícií do reklamy.
109

 

    Dlhodobým lídrom na slovenskom trhu je agentúra Unimedia.
110
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Reklamný trh na Slovensku 

    Reklamný trh na Slovensku za posledných niekoľko rokov kontinuálne rastie. Tempo 

rastu pre rok 2014 však bolo najpomalšie od roku 2011 s viac ako miliardou eur a 4,7 % 

medziročným nárastom investícií.111 Vyplýva to z monitoringu reklamných výdavkov 

Media Intelligence spoločnosti TNS Slovakia.112 Monitoring Media Intelligence vychádza z 

oficiálnych cenníkových taríf a nezohľadňuje bartre, zľavy a bonusy113 (Obr. 4). 

    Najväčší podiel na mediamixe má televízia s takmer 70 %, najmenší spomedzi 

sledovaných mediatypov kino. V roku 2014 všetky sledované mediatypy s výnimkou rádia 

zaznamenali rast, percentuálne sa to najvýraznejšie prejavilo práve v kine, v absolútnej 

hodnote to však predstavuje najnižšie číslo nad 300 tisíc eur.  

    Najväčší nárast v absolútnej hodnote zaznamenala televízia s takmer 40 miliónmi eur 

oproti predchádzajúcemu roku. Po televízii je druhým najväčším mediatypom print, kde je 

pomer investícií do reklamy zhruba rovnaký v novinách aj časopisoch, s menej ako 

polovičnými investíciami nasleduje vonkajšia reklama (outdoor), tesne za ňou rádio.  

    Oproti roku 2013 za zmenilo poradie na 3. a 4. mieste, kde si vymenili miesto rádio 

a outdoor. Oba tieto kanály v roku 2013 klesali vo výdajoch na reklamu, ale outdoor si 

v nasledujúcom roku udržal svoj podiel na mediamixe a v absolútnej hodnote rastie viac 

ako 4,5 milióna eur.114 

    Táto informácia je pomerne prekvapujúca, keďže postoj verejnosti voči vonkajšej 

reklame je pomerne negatívny a je označovaná za „vizuálny smog“.115 
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Obr. 1 - Prehľad výdavkov do reklamy za rok 2014 

 

 

Zdroj: http://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/tlacove-spravy/reklamny-trh-2014-0 

 

    Z hľadiska celkovej dĺžky odvysielaných spotov v hodinách, resp. počtu inzertných 

strán v roku 2014 rastie len televízia, zvýšil sa predovšetkým objem odvysielaného 

reklamného času v celoštátnych televíziách až o 10 %.116 Ostatné kanály klesajú, čo 

znamená, že ich medziročný nárast výdavkov do reklamy sa pravdepodobne prejavil 

vďaka zvýšeniu cien, prípadne nižšími zľavami a bonusmi pre klientov (Obr. 5).   Keďže 

oficiálne cenníkové ceny práve nezohľadňujú bartre, zľavy a bonusy, môže ísť aj 

o stratégiu médií, ktoré poskytujú klientom vyššie percentuálne zľavy a výhody, ale 

absolútna hodnota zostala oproti predchádzajúcemu roku nezmenená. Podľa odhadov 

mediálnej agentúry OMD čisté reklamné investície do televízie v roku 2014 zaznamenali 

jednociferný pokles.117 Agentúra Zenith Optimedia odhaduje, že reálne tržby z reklamy 

v tlačených médiách celkovo klesli o dve percentá. Podľa prognóz preinvestovali 

zadávatelia v novinách približne 47 miliónov eur a v magazínoch 51 miliónov eur.118 

Rozdiel medzi cenníkovými tarifami a odhadovanými reálnymi výdajmi je teda takmer 45 

%. Úbytok inzertných príjmov nesúvisí podľa mediálnej agentúry OMD len s poklesom 
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čítanosti periodickej tlače a presunom čitateľov na internet, ale aj so zvýšenou snahou 

zadávateľov reklamy o zefektívnenie vynaložených nákladov.119 Podľa monitoringu 

výdavkov najviac investovali zadávatelia do reklamy v tlačených tituloch vydavateľstiev 

Ringier Axel Springer, Spoločnosť 7 Plus a Petit Press. Spolu získali až 62 % z celkových 

investícií. K najväčším zadávateľom reklamy v tlačených tituloch patrili spoločnosti Lidl, 

Mountfield a portál Azet.120 

 

Obr. 2 - Prehľad dĺžky odvysielaných spotov/počtu inzertných strán a TOP 5 kategórii 

v roku 2014 

 

Zdroj: http://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/tlacove-spravy/reklamny-trh-2014-0 

 

    Kategórie, ktoré najviac investovali do reklamy, vedú bankové subjekty s viac ako 134 

miliónmi eur, nasledujú telekomunikačné služby, automobilový a farmaceutický priemysel 

a TOP 5 najväčších investorov uzatvára obchod a maloobchodná sieť  

(Obr. 5). Toto poradie na prvých piatich priečkach sa oproti predchádzajúcemu roku 

nezmenilo. TOP 10 zadávateľov investovalo do reklamy 23 % z celkového objemu 

reklamných výdavkov v roku 2014 a 9 z 10 zadávateľov sa umiestnilo v tomto rebríčku aj 

v roku 2013.121 

    Najväčším zadávateľom reklamy bol Slovak Telekom, aj keď medziročne zredukoval 

svoje výdavky o 17 %, nasledovali konkurenční mobilní operátori Orange a O2 Slovakia. 

Poradie na prvých dvoch priečkach sa od roku 2011 nezmenilo. Na rovnakých pozíciách 

zostali aj Unilever, Slovenská sporiteľňa a Poštová banka. Lidl sa medziročne posunul 
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nahor o dve priečky na 4. pozíciu a Tesco sa posunulo z deviatej na 8. pozíciu. Henkel 

znížil svoje investície do reklamy a prepadol sa z tretieho na šieste miesto.122 

    Do TOP 10 sa po prvýkrát dostala Prima Banka. Poradie značiek, ktoré najviac 

investovali do propagácie je takmer totožné s poradím zadávateľov, vypadli globálne 

koncerny Unilever a Henkel, ktoré svoje investície do reklamy delia medzi viacero 

značiek. TOP 10 tak doplnili značky Škoda a Billa (Obr. 6).  

    Oproti predchádzajúcemu roku zlepšila svoju pozíciu Prima banka z 8. miesta na 6. a na 

poslednej priečke vystriedala Tatra banku sieť supermarketov Billa.123 

 

Obr. 3 - Prehľad TOP 10 značiek, ktoré investovali najviac prostriedkov do reklamy 

v roku 2014 

 

Zdroj: http://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/tlacove-spravy/reklamny-trh-2014-0 

    Z výsledkov investícii do reklamy za rok 2014 vyplýva, že reklamný trh je dynamický, 

nie však v aspekte kľúčových investorov a za najuniverzálnejší komunikačný prostriedok 

je považovaná televízia. Podľa odhadov agentúry Zenith Optimedia sa očakáva nárast 

reklamných investícií v roku 2015 aj 2016 na úrovni okolo 5 percent, slovenský trh by tak 

mal kopírovať európsky priemer.124 

 

Televízny trh na Slovensku 

    Takmer šesťdesiatpercentný podiel na slovenskom televíznom trhu tvoria kanály troch 

mediálnych subjektov, konkrétne komerčnej Markíza Group (Markíza, Doma a Dajto) a JOJ 

Group (JOJ, Plus, Wau, Senzi, Rik) a verejnoprávnej RTVS (Jednotka, Dvojka). 
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     Charakteristikou črtou trhu je aj vysoký podiel zahraničných staníc, z toho viac ako  

10 % tvoria české. Podiel stanice (tzv. share) je podiel počtu divákov sledujúcich konkrétnu 

stanicu z celkového počtu divákov, ktorí sledujú televíziu na všetkých sledovaných 

televíznych staniciach v danom čase.  

    Podiel sa vzťahuje k určitej cieľovej skupine (12+ alebo 12 až 54 rokov) a udáva sa 

v percentách.
125

 Podiel televízií na trhu sa tak každý deň mení v závislosti od obsahu a kvality 

vysielania, rozdiel je však v rozsahu pár percent. Zásadné výkyvy môžu spôsobiť len 

špecifické udalosti, napríklad významné športové podujatia ako Olympiáda alebo 

Majstrovstvá sveta, keď stúpa podiel sledovanosti verejnoprávnej televízie, obzvlášť jej 

druhého kanálu.  

    Dlhodobým lídrom na trhu je TV Markíza, ktorej podiel na trhu sa pohybuje okolo 25 %, 

druhou v poradí je TV JOJ s 20 percentami, nasleduje Jednotka verejnoprávnej televízie s 

podielom okolo 10 %.
126

 

    Audienčná krivka v čase tzv. prime-timu (19.00-22.00) stúpa v prospech komerčných 

televízií, v závislosti od nasadeného programu môže televízia získať až 50 % podiel ako sa to 

podarilo začiatkom roka 2015 prvej sérii nového seriálu Horná Dolná z produkcie TV 

Markíza.
127

 

    Druhým dôležitým ukazovateľom okrem podielu (share) je aj sledovanosť (rating), ktorý 

predstavuje počet divákov z populácie v tisícoch (zo všetkých obyvateľov Slovenska), ktorí 

pozerali zvolenú oblasť (časový úsek, reláciu, spot, kanál atď.).
128

 Prostredníctvom 

informácie o ratingu získavame konkrétnu predstavu o počte ľudí, ktorých zasahuje program, 

resp. aj následne odvysielaná reklama či komerčná informácia, ktorá je súčasťou programu. 

    Dlhodobo najsledovanejším seriálom z domácej produkcie v hlavnom vysielacom čase, 

ktorý si udržuje podiel okolo 26 %, je Búrlivé víno na TV Markíza, ktoré priemerne pozerá 

320 tisíc divákov, tesne nasledujú z hľadiska cieľovej skupiny konkurenčné Divoké kone na 

TV JOJ, ktoré spravidla dosahujú podiel okolo 22 % a sledovanosť  

290 tisíc.
129
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    K najúspešnejším projektom z domácej produkcie verejnoprávnej televízie patrí relácia 

Milujem Slovensko, ktorá dosiahla svoj najvyšší podiel 22,4 % paradoxne reprízovanou 

časťou začiatkom roku 2015, ktorú videlo 582 tisíc divákov.
130

 

    K úspešným projektom sa už radí aj seriál Tajné životy, ktorý prekonal začiatkom roku 

2015 polmiliónovú hranicu divákov.
131

 Medzi spravodajskými reláciami dlhodobo vedú 

Televízne noviny TV Markíza s takmer 40 % podielom na trhu, ktoré sú zároveň podľa 

prieskumu spoločnosti Median považované za najobjektívnejšie spomedzi hlavných 

spravodajských relácií domácich televíznych staníc.
132

 Ich sledovanosť dosahuje pol milióna 

divákov v cieľovej skupine 12-54 rokov, v celej populácii to môže byť až 850 tisíc ľudí.
133

 

    Hoci sa v čistých investíciách do televíznej reklamy za rok 2014 odhaduje mierny pokles, 

tlak na reklamný priestor zostal napriek tomu enormný,
134

 čo sa odzrkadlilo aj v celkovej 

dĺžke odvysielaných spotov v hodinách, ktorá sa oproti roku 2013 zvýšila o  

10 %.
135

 Prejavilo sa to najmä u vedúcich komerčných televíznych staníc Markíza a JOJ. Obe 

sa v priebehu roka 2014 dostali viackrát na maximum kapacity svojho reklamného času 

a v dôsledku toho pristúpili k nárastu cien reklamy v roku 2015.
136

 Podľa Zákona o vysielaní 

a retransmisii nesmie vysielací čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom počas jednej 

celej hodiny presiahnuť 20 %, t.j. 12 minút, počas tzv. prime-timu 

8 minút. Pri vysielaní spravodajského programu alebo audiovizuálneho diela sa povoľuje 

jedno prerušenie zaradením reklamy alebo telenákupu na každý tridsaťminútový časový 

úsek.
137

 Z tohto dôvodu nemajú televízie inú možnosť ako viac profitovať zo záujmu 

o televíznu reklamu ako zvýšením cien. 

                                                           
130

 POLÁŠ, Martin. Milujem Slovensko dosiahlo ratingový rekord s reprízou [online]. Mediálne, 2015 [cit. 2015-

04-15]. Dostupné na: http://medialne.etrend.sk/televizia/milujem-slovensko-dosiahlo-ratingovy-rekord-s-

reprizou.html?utm_source=etrend&utm_medium=keyword&utm_campaign=listing 
131

 POLÁŠ, Martin. Tajné životy majú za sebou najsledovanejšiu časť, boli nad polmiliónom [online]. Mediálne, 

2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné na: http://medialne.etrend.sk/televizia/tajne-zivoty-maju-za-sebou-

najsledovanejsiu-cast-boli-nadpolmilionom.html 
132

 MML Omnibus: Najobjektívnejšie televízne spravodajstvo 2014/IV [online]. Median, 2015 [cit. 2015-04-15]. 

Dostupné na: http://www.median.sk/pdf/MML2014/MMLOmnibus_2014 

_IV_Najobjektivnejsie_TV_spravodajstvo.pdf 
133

 POLÁŠ, Martin. Tajné životy majú za sebou najsledovanejšiu časť, boli nad polmiliónom [online]. Mediálne, 

2015 [cit. 2015-03-20]. Dostupné na: http://medialne.etrend.sk/televizia/tajne-zivoty-maju-za-sebou-

najsledovanejsiu-cast-boli-nadpolmilionom.html 
134

 OMD. Víťazi a porazení 2014 [online].  Mediálne, 2015 [cit. 2015-04-15].  Dostupné na: 

http://medialne.etrend.sk/marketing-tlacove-spravy/vitazi-a-porazeni-2014.html 
135

TNS Slovakia. Reklamný trh 2014 [online]. TNS Slovakia, 2015 [cit. 2015-04-15].  Dostupné na: 

http://www.tns-global.sk/informacie-pre-vas/tlacove-spravy/reklamny-trh-2014-0 
136

 OMD. Víťazi a porazení 2014 [online].  Mediálne, 2015 [cit. 2015-04-15].  Dostupné na: 

http://medialne.etrend.sk/marketing-tlacove-spravy/vitazi-a-porazeni-2014.html 
137

 Zákon o vysielaní a retransmisii 308/2000 Z.z. 

http://medialne.etrend.sk/televizia/tajne-zivoty-maju-za-sebou-najsledovanejsiu-cast-boli-nad
http://medialne.etrend.sk/televizia/tajne-zivoty-maju-za-sebou-najsledovanejsiu-cast-boli-nad
http://www.median.sk/pdf/MML2014/MMLOmnibus_2014
http://medialne.etrend.sk/televizia/tajne-zivoty-maju-za-sebou-najsledovanejsiu-cast-boli-nad
http://medialne.etrend.sk/televizia/tajne-zivoty-maju-za-sebou-najsledovanejsiu-cast-boli-nad


 

 174 

    V súvislosti s technologickými možnosťami a neustálym rozširovaním ponuky televíznych 

staníc a ich obsahu sa mení aj správanie cieľovej skupiny. Divák sa stáva čoraz viac 

účastníkom tvorby a konzumácie audiovizuálneho obsahu, pretože nie je odkázaný na pasívny 

príjem limitovaného počtu staníc vo vymedzenom čase prispôsobenom potrebám väčšinového 

diváka.
138

 Je to dôsledok viacerých faktorov, ktoré vplývajú na televízny trh. Jedným z nich je 

práve technologický pokrok a šírenie televízneho signálu prostredníctvom satelitu alebo 

káblových operátorov, vďaka čomu sa mení paradigma diváckeho správania a divák je 

omnoho slobodnejší pri rozhodovaní o audiovizuálnom obsahu, ktorý bude pozerať a to 

vytvára väčší tlak na obsah programu. Diváci prestávajú vnímať, ktorú televíznu stanicu 

sledujú, pretože si už nevolia svoj program podľa stanice, ale podľa aktuálneho obsahu a tým 

už značka televízie nie je taká dominantná.
139

 Je to dôsledok multikanálovej stratégie 

a vytvárania menších televíznych staníc, ktoré sa orientujú na špecifickú cieľovú skupinu 

(napr. spravodajské alebo športové televízne kanály, romantika, dokumentárny, akčný alebo 

sci-fi obsah), tým zároveň strácajú svoj podiel na trhu celoformátové televízne stanice. 

    Programové plánovanie televízií sa prispôsobuje väčšinovému divákovi, a preto je kľúčové 

analyzovať jeho správanie a návyky. Podľa toho televízie upravujú začiatky hlavného 

vysielacieho času, počet a umiestnenie reklamných blokov a tiež intenzitu a formu podpory 

vlastných programov. Počet divákov pri televíznej obrazovke je už niekoľko rokov stabilný, 

počas dňa sa pohybuje pod úrovňou 800 tisíc divákov, v hlavnom vysielacom čase (19.00-

22.00) sa podiel divákov viac ako zdvojnásobuje a dostáva sa na úroveň okolo 2 miliónov. 

Audienčná krivka začína stúpať v čase medzi 16.00 a 18.00, keď prichádza väčšina divákov 

v produktívnom veku domov.
140

 Takéto správanie je pomerne stabilné, na počet divákov 

vplýva sezónnosť, kde je letné obdobie typické poklesom sledovanosti v dôsledku 

dovolenkového obdobia a celkovo zmeny prežívania voľného času. Rozdielne správanie 

možno vidieť aj medzi pracovnými dňami a víkendom, k najsilnejším dňom patrí nedeľa, 

preto je tento deň najčastejšie štartom veľkých sezónnych projektov, audienčná krivka však 

v tomto prípade prudko klesá po 22.00 v dôsledku odchodu divákov na nočný odpočinok 

v súvislosti so začiatkom nového pracovného týždňa. Na sledovanosť vplývajú aj 

demografické ukazovatele ako vek a pohlavie diváka. Ženy sledujú televíziu viac ako muži, 

súvisí to aj s demografickou krivkou slovenskej populácie, ženy sú zároveň lojálnejšie 
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diváčky. Vekové skupiny sa riadia poľa svojich špecifických záujmov a priorít, platí, že čím 

vyšší vek, tým vyšší počet minút pred televíznou obrazovkou, veková skupina nad 60 rokov 

trávi pred televíznou obrazovkou v priemere 400 minút denne, pre porovnanie veková skupina 

od 25 do 45 rokov zhruba o 100 minút menej. Komerčné televízie sa v súvislosti s predajom 

reklamného priestoru sústredia na ekonomicky aktívnu cieľovú skupinu definovanú medzi 12 

až 54 rokov, verejnoprávna televízia vzhľadom na legislatívne obmedzenie používa 

ohraničenie 12+.
141

 

    Súčasným trendom je aj tzv. efekt druhej obrazovky, keď diváci sledujú televízny program 

a zároveň komunikujú na sociálnych sieťach prostredníctvom mobilného telefónu alebo 

počítača - tým sa pozornosť diváka prirodzene rozkladá medzi viac médií. 
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