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Úvod 

Predložené skriptum predstavuje súbor textov a poznámok autora k predmetu Formy a pro-

striedky propagácie, resp. k problematike propagácie prostredníctvom audiovizuálnych propa-

gačných prostriedkov, či videoreklamy... 

Cieľom je dať do rúk poslucháčom relatívne kompletnú pomôcku ku skúške z uvedeného pred-

metu a azda im trošku pomôže aj v praxi, myslím tým pri ich príprave na cvičenie  (nakrútenie 

reklamného spotu), či na prezentáciu.  

Pozostáva z troch hlavných častí: Reklama, Film, Reklamný film. 

Jednoduchosť názvov vyjadruje, že ide aj tu len o základné poznatky k jednotlivým okruhom. 

V prvej časti Reklama – podávam základné poznatky z teórie a histórie reklamy na základe 

množstva svojich publikácií,  v časti Film – sa opieram o teóriu a históriu filmu, na základe 

prevzatých poznatkov zo základnej literatúry k tejto oblasti. Predstavujú potrebné poznanie 

skutočností pre poslednú časť práce. Hoci je nazvaná Reklamný film, hovorí primárne o vide-

oreklame, t. j. o reklame vytvorenej prostredníctvom audiovizuálnych prostriedkov. Zverej-

nená teoretická časť svojím obsahom i rozsahom je jadrom práce. Táto časť vychádza tiež z au-

torových knižiek a iných publikácií, pričom je doplnená o nové poznatky z jeho výskumu.  

Zdrojom mi boli predovšetkým texty z mojich štúdií, monografií, vysokoškolských učebníc, 

ale aj posledných výskumov, mojich postrehov pri nakrúcaní reklamných filmov, ale aj z prác 

kolegov či priateľov, ktorí sa uvedenou problematikou zaoberali (napr. skvelá prezentácia Ľ. 

Horníka – Zobrazovacie prostriedky. Pochopiteľne – vynechať nebolo možné ani zásady maj-

strov: D. Ogilvyho, Dona E. Schultza a ďalších... 
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1 Reklama  

 
Podstatu reklamy, propagácie či marketingovej komunikácie a perspektívy vývinu týchto akti-

vít nám priblíži aj historický prístup. Týka sa predovšetkým reklamy, z ktorej sa marketingová 

komunikácia vyvinula. Okrem toho nás história inšpiruje svojimi príkladmi a dáva nám mož-

nosť predvídať zákonitosti javov v tejto oblasti. 

Je tomu tak aj v prípade audiovizuálnych propagačných prostriedkov. Poznanie základných 

historických aspektov reklamy a filmu je užitočné pre lepšie pochopenie tejto problematiky aj 

v súčasnosti. 

Reklama vznikla spolu s obchodom, preto aj zrod reklamy zaraďujeme do antiky. História nás 

však svojimi príkladmi poúča, že predchodcov reklamy možno nájsť stáročia predtým. V prí-

pade, že nazrieme ešte hlbšie do histórie a pozrieme sa na spoločensko-výchovnú propagáciu, 

resp. sociálnu reklamu, tak dokonca aj celé tisícročia. 

 

1.1  Reklama v retrospektíve histórie 
Azda všetky výkladové slovníky sveta uvádzajú, že reklama vznikla v antickej spoločnosti. Ak 

chápeme reklamu ako šírenie informácií s cieľom predať tovar alebo službu a odmyslíme si 

civilizácie pred antickou spoločnosťou, ktoré nám po sebe zanechali len veľmi málo informácií 

o obchodnej, resp. i reklamnej činnosti, tak možno súhlasiť. A tak zaraďujeme vznik tejto čin-

nosti do antickej spoločnosti. 

 

1.1.1 Predchodcovia reklamy 

Zrod reklamy však môžeme hľadať už v dobe kamennej. Súviselo to nepochybne s usadením 

človeka v neolite, resp. v eneolite. Z pravekého bezdomovca – lovca a zberača plodov sa stal 

usadlík – chovateľ zvierat a pestovateľ obilia. Súvisela s tým aj deľba práce a v konečnom 

dôsledku i postupné nadobúdanie skromného majetku. A tam kdesi sa začína praveký výmenný 

obchod s kožušinami. Najstaršou formou komunikácie – od úst k ústam.  
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Predchodcovia nekomerčnej – spoločensky prospešnej reklamy (dnešnej sociálnej reklamy – 

bližšie Horňák, napr. 2003) však existovali zrejme ešte skôr. Napr. informácie o udržiavaní 

ohňa, pestovaní obilia… sa tradovali z pokolenia na pokolenie. Formy a prostriedky tejto „pra-

vekej reklamy“ sa v priebehu tisícročí menili v kontexte so stavom spoločnosti, ktorá ju potre-

bovala pre splnenie svojich obchodných aj spoločenských cieľov. 

Starší predchodcovia antickej reklamy pochádzajú z oblastí prvých ľudských civilizácií. Na-

príklad staroveké civilizácie Mezopotámie, starého Egypta, Číny, Kréty a Mykén vyrábali to-

var, ktorý sa stával predmetom obchodovania a neskôr aj predmetom reklamy.  

Za predchodcov reklamy teda môžeme považovať okrem predobrazu sociálnej reklamy aj napr. 

tabuľky na krkoch otrokov (na trhoch kde ich predávali), nápisy na obchodných cestách ozna-

mujúce miesto a čas trvania trhov, ohne upozorňujúce na príchod obchodníkov atď. Viac in-

formácií však máme z obdobia antiky. Tu sa aj množstvo a charakter výrazových prostriedkov 

prejavili najvýraznejšie. 

 

1.1.2 Reklama v antike 

V antickej spoločnosti, na základe deľby práce i lacnej pracovnej sily otrokov vznikal prebytok 

tovaru, pretože ho už výrobcovia nestačili sami spotrebovať. Viedlo to k systematickej výmene 

tovaru za tovar, neskôr aj za peniaze. Tým sa porušila identita výrobcu, aj spotrebiteľa. Vý-

robky sa stali tovarom, vznikol trh – obchod. A práve tu vzniká potreba nástroja, ktorého úlohou 

je upozorniť, informovať kupujúceho o existencii a vlastnostiach tohto tovaru. Takýmto pro-

striedkom sa stala reklama. 

Reklamná činnosť v tomto období bola spočiatku náhodná, hoci postupom času jej opodstatne-

nie aj význam rástli. Z hľadiska formy bola skutočne primitívna a jej rozširovanie bolo veľmi 

obmedzené. Jej poslaním bolo oznámiť, čo remeselník vyrába a kde to predáva.  

Za najfrekventovanejšie prostriedky reklamy v tomto období možno až do vynálezu kníhtlače 

označiť predovšetkým: vystavovanie tovaru, vývesné štíty, obchodné značky a mestských vyvo-

lávačov. Všetky z nich sa v špecifickej forme pretransformovali do súčasnosti. Pre jednodu-

chosť zapamätania som ich kedysi označil ako 4 V. 
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Vystavovanie tovaru vyplynulo z potreby ukázať tovar určený na predaj potenciálnemu ku-

pujúcemu. Táto forma propagačnej činnosti, ktorá je priamym predchodcom dnešnej výkladnej 

skrine, vznikla v spojitosti so vznikom trhoviska. Vystavovanie tovaru spočiatku pred vý-

robňou tovaru, neskôr na trhoviskách, možno zaradiť k prvým formám propagačnej činnosti 

v staroveku. Do súčasnosti sa tento spôsob preniesol formou výkladovej tvorby, podpory pre-

daja, ale aj výstav a veľtrhov. 

 

Vývesné štíty vznikli z potreby ukázať, čo a kde sa predáva. Predovšetkým označenia na do-

moch, ktoré informovali, aký druh tovaru tam možno kúpiť, či aké služby tu majiteľ ponúka. 

Ich dnešnú podobu predstavujú vývesné štíty a billboardy. 

 

Výrobné - obchodné značky umiestňovali výrobcovia v staroveku na svoj tovar v podobe 

rozličných znakov. Spočiatku to boli iniciály výrobcu, dnes sú to obrazovo - textové značky, 

logotypy, resp. ochranné známky so svojimi špecifickými funkciami. 

 

Vyvolávači – heroldi upozorňovali na tovar primárne ústne. Oproti predošlým formám už mala 

táto podoba charakter dnešnej reklamy tým, že prichádzala často za vami. Do dnešnej podoby 

sa pretransformovala na zvukovú reklamu, ktorú predstavuje predovšetkým rozhlas. Napriek 

tomu existuje aj dnes, v takmer nezmenenej podobe u predavačov novín, žrebov, či s technic-

kými úpravami megafónov u brúsičov nožov, nakupovačov peria a pod. 

Okrem spomínaných výrazových prostriedkov reklamy možno menovať aj niektoré ďalšie, 

napr. Cameru obscuru, ktorej zrod nachádzame už v antike, výrazové prostriedky antického 

divadla, obrazové stvárnenia – znaky, symboly a pod., ktoré sa stali predmetom zobrazovania 

nových vynálezov umožňujúcich zrod filmu. Ich frekvencia, kvalita i význam boli však v za-

nedbateľné. Viac menej zanedbateľné pre audiovizuálne propagačné prostriedky sú aj tieto zá-

kladné aktivity – ak neberieme do úvahy napr. spracovanie TV spotu, kde využívame nápisy, 

resp. názvy produktov, zobrazenie loga, či jeho zvukovú zložku. Využitie je teda dosť odťažité, 

no funkčné môže byť napríklad pri obľúbenej retro reklame. 
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1.1.3 Od antiky k stredoveku 

Pádom Rímskej ríše okolo piateho storočia nášho letopočtu sa končí v Európe obdobie antiky 

a nastupuje éra stredoveku – aj keď sa feudalizmus na území Európy začal prejavovať až v 

priebehu 8. storočia. Práca na zákazku prestala byť ekonomicky zaujímavá a výmenný obchod 

nahrádza výroba tovaru pre trh – pre neznámeho kupujúceho. S rozvojom obchodu sa rodí 

konkurencia. Rozvoj miest spolu s rozvojom remesiel priniesol deľbu práce medzi vidiekom a 

mestom. Približne v 14. storočí vznikajú cechy spájajúce remeselníkov jednotlivých profesií s 

hlavným cieľom riadiť trh. Ich príslušníci mali prednostné právo na odbyt svojich výrobkov, 

nákup surovín a určovanie cien výrobkov. Znaky a symboly cechových spoločenstiev boli často 

na veľmi dobrej výtvarnej úrovni s výraznou reklamnou funkciou.  

Všetky tieto skutočnosti, predovšetkým rozvoj obchodu, priniesli so sebou aj nárast významu 

reklamnej činnosti. Reklama, okrem informatívnej funkcie „sa usilovala“ presvedčiť kupujú-

ceho, že práve tento tovar a nie iný je vhodný pre uspokojenie jeho potrieb. Uvedené štyri 

frekventované aktivity prechádzali svojím vývojom a zdokonaleniami, no pre oblasť videorek-

lamy to neprinieslo takmer nič nového... 

 

1.1.4 Od vynálezu kníhtlače k novým médiám 

Reklama by nevznikla bez obchodu, ale rovnako by sa nerozvinula bez masových médií. Až 

do polovice 15. storočia v antickej i stredovekej spoločnosti možno hovoriť o podobných pro-

striedkoch. Vo svojej primitívnej podobe existovala síce u viacerých národov (Čína, Kórea) už 

dávno predtým „tlač z výšky“, avšak jej kvalita neumožňovala dostatočný počet výtlačkov na 

žiadanej úrovni. Až v polovici 15. storočia objavil mohučský zlatník Johannes Gensfleisch Gu-

tenberg kvalitnejšiu kníhtlač (presnejšie – pohyblivú sadzbu), čím ovplyvnil v nasledujúcom 

období takmer všetky odbory ľudskej činnosti, vrátane reklamy. Vynález, ktorý doteraz nesie 

jeho meno, spolu so skvalitnením tlačiarenskej černe urobil prevrat v oblasti komunikácie – aj 

v oblasti reklamy.  

K frekventovaným reklamným prostriedkom (trhy, vyvolávači, vývesné štíty, obchodné 

značky) a k primitívne tlačeným letákom (oznamy o nových knihách, cirkusových predstave-

niach a pod.) pribudli teda ďalšie prostriedky, ktoré boli dovtedy ako knihy opisované ručne. 
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Začali sa tlačiť rozličné ponukové zoznamy, oznámenia do výkladných skríň a pod. Najväčší 

význam však mali v kontexte ďalšieho vývinu reklamy plagáty a inzercia, kde sa však už 

používala nová technika. Vynález kníhtlače znamenal aj zrod množstva ďalších propagačných 

prostriedkov ako boli poštové a železničné známky, transparenty, kalendáre a reklamné 

časopisy. 

Ďalší prevratný vynález v reklamnom svete znamená zrod masovej periodickej tlače na pre-

lome 19. a 20. storočia a zrod fotografie, filmu, rozhlasu a televízie v priebehu prvej polovice 

20. storočia, ktoré mohli svojimi masovými reklamnými výpoveďami osloviť aj skutočne ma-

sového recipienta.  

A to sa už dostávame k médiám (fotografia, film...), ktoré majú pre predmet našej práce kľú-

čový význam. 

 

1.1.5 K histórii americkej reklamy 

Objavením Ameriky (1492) datujeme éru novoveku. História reklamy v USA v mnohom pred-

behla aj vyspelé krajiny sveta. Nadviazala na technické vynálezy a skúsenosti Európy, ktoré si 

Európania – budúci Američania priniesli na nové územia, pričom mala aj svoje vlastné špeci-

fické výhody 

V nasledujúcich rokoch ovplyvnili reklamné aktivity v USA tri skutočnosti – nové technické 

vynálezy, veľká hospodárska kríza a nárast regulačných opatrení. Medzi tie priaznivé, patrili - 

prvé premietanie filmu bratov Lumiérovcov (1895), zrod zvukového filmu (1927) a prvé 

televízne vysielanie (1939), hoci sa rozšírilo až desať rokov po druhej svetovej vojne. Vysie-

laním prvého komerčného rozhlasu v Pittsburghu (1920) vstupuje na reklamný trh ďalšie kľú-

čové médium (1920). K tlači pribudli televízia a rozhlas, ktoré dodnes tvoria rozhodujúce mé-

diá reklamného trhu v celosvetovom meradle. 

Tvár reklamy v USA ovplyvnil zrod nových médií. Rádio sa stalo médiom, ktoré využívali 

predovšetkým lokálni inzerenti a časopisy sa začali orientovať na špeciálne skupiny. Kľúčové 

sa však stalo predovšetkým televízne vysielanie. Televízna reklama  ovplyvnila nárast výdav-

kov na televíznu reklamu, ale aj zmenu cieľových skupín v rozhlase a v periodikách. Vývoj a 
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smerovanie reklamy ovplyvnilo pozitívne aj zavedenie káblovej televízie, satelitov či video-

techniky.  

Od roku 1930 takmer pol storočia zapĺňala americká reklama prakticky tie isté média, t. j. pre-

dovšetkým klasické nadlinkové aktivity – tlač, rozhlas, televíziu a billboardy. V reklame sa 

využívali ich zdokonalené verzie, až po vznik internetu, ktorý tak, ako kedysi Guttenbergov 

vynález kníhtlače, ovplyvnil všetky odbory ľudského poznania či činnosti. V USA vznikli  prvé 

mikročipy do počítačov a na konci šesťdesiatych rokov aj internet. Federálne výskumné stre-

diská a univerzity pociťovali potrebu centrálneho prepojenia, čo sa uskutočnilo vplyvom siete 

výkonných počítačov už v roku 1970 pod názvom ARPAnet, prepájajúci univerzity v Kalifornii 

s univerzitou v Salt Lake City. Až do roku 1992 sa využíval skôr v akademickom prostredí.  

Prepojenie techniky obrazu a reklamy komentuje svojsky, no výstižne vo svojej štúdii Ame-

rická reklama Marshal McLuhan už v roku 1947: „Celá technika i preludný charakter Holly-

woodu sa prostredníctvom magického kúzla obrázkov natoľko prispôsobili reklame, že sú ne-

rozlučne späté. Tvoria jeden svet“ (McLuhan, 2000, s. 20). 

 

1.1.6  História reklamy na území Československa 

Hovoriť o reklame na našom území v období praveku by bolo dosť komické. Ako sme už 

uviedli vyššie, antika pomohla ľudstvu spoznať základné výrazové prostriedky reklamy, ktoré 

sa v pretransformovanej podobe zachovali dodnes - 4 V  (vyvolávači, vystavovanie tovaru, 

vývesné štíty a výrobné znaky a značky).  Antických vyvolávačov vystriedala zvuková re-

klama, vystavovanie tovaru – výstavy a veľtrhy, výrobné značky – ochranné známky a vývesné 

štíty – svetelná, pohyblivá reklama, billboardy... Bolo to tak podľa nálezov aj u nás. 

Na počiatku bolo teda slovo a reklama od úst k ústam. Z nej sa vyvinula v priebehu stáročí, či 

tisícročí marketingová komunikácia. Z nekomerčnej reklamy zasa skôr  spoločensko-výchovná 

propagácia– sociálna reklama, resp. i public relations. 

Reklama a jej vývin na našom území boli v súlade s vývinovými tendenciami strednej Európy, 

ktorá vďaka ekonomicko-politickým vplyvom zaostávala za vyspelejšími západnými kraji-

nami. Vynález kníhtlače a s ním spätý vznik novinárstva a teda aj inzercie a ďalších 
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propagačných prostriedkov sa prejavil na území Čiech s určitým oneskorením. Zaostalosť ob-

chodnej činnosti brzdila aj rozvoj reklamy.  

Nové výrazové prostriedky reklamy, rozvoj už používaných prostriedkov, aj celková organizá-

cia v tejto oblasti sa rozvíjala len pomaly. Česko, najmä Praha sa orientovala na vyspelejšiu 

Viedeň, kým Bratislava skôr na Budapešť. 

 

1.1.6.1 Československá reklama v rokoch 1918 - 1948 

Koniec 1. svetovej vojny v roku 1918 znamenal vyhlásenie spoločného štátu Čechov a Slová-

kov - vznik prvej samostatnej Československej republiky. Prvá ČSR s priemyselne vyspelým 

Českom a zaostalejším Slovenskom sa postupne dostávala na úroveň vyspelých krajín Západu. 

Rozvoj obchodu napredoval simultánne s rozvojom reklamy.  

V reklame i v propagácii sa neskôr začal využívať aj film. Prvá filmová reklama bola 

uvedená až v dvadsiatych rokoch nášho storočia. Vtedy vznikli aj prvé inzertné kancelárie, 

ktoré sa stali predchodcami reklamných agentúr a objavili sa prvé publikácie venované proble-

matike tejto práce.  

V rokoch 1926 a 1927 sa uskutočnila v Československu prvá súťaž v aranžovaní výkladných 

skríň. V roku 1927 bol založený aj Reklamný klub (Reklub) - československá ochranná, zá-

ujmová organizácia propagačných pracovníkov. Združoval stovky pracovníkov priamo z ob-

lasti reklamy, ale aj ďalších, ktorých činnosť s reklamou súvisela. Usporadúval školenia, vy-

dával odbornú literatúru, chránil záujmy svojich členov. Jeho existencia pomohla ďalšiemu 

rozvoju reklamy natoľko, že rok 1927 možno označiť za rozhodujúci medzník vo vývine re-

klamy i propagácie v prvej republike. 

Zastarané a neestetické prostriedky sa postupne nahrádzali funkčnými modernými (veľtrhy a 

výstavy, propagačné časopisy) a so vznikom rozhlasu vznikli súčasne aj prvé reklamné relácie. 

Utvorili sa menšie filmové spoločnosti, ktoré nakrúcali reklamné i propagačné filmy. Pri 

hospodárskych jednotkách, obchodných a spoločenských organizáciách vznikali oddelenia re-

klamy.  



 
13 

Dobrú úroveň dosahovali v reklamnej činnosti najmä veľké výrobné podniky, ktoré mali dobre 

vybavené vlastné propagačné oddelenia, napr. firmy Baťa, Nehera, Rolný, Meinl. Výbornú 

úroveň dosahovali aj propagačné oddelenia obchodných organizácií, ako boli napr. Brouk a 

Babka, či Aso. Do tohto obdobia zaraďujú niektorí autori vznik novej českej aranžérskej tvorby 

(1935) a výkladovej plastiky (1937). Vznikali tu aj úspešné filmové spoločnosti. Filmové ate-

liéry „Baťa“ sú toho skvelým dôkazom. Reklamné filmy z tohto obdobia sú klenotom do sú-

časnosti. 

Druhá svetová vojna zabrzdila úspešný rozvoj všetkých týchto aktivít, a tak aj na jej sklonku 

sa reklama i celá propagačná činnosť rozvíjala len veľmi pomaly. Ekonomická situácia v po-

vojnovom Československu bola neutešená a postupne sa šírili názory, že reklamu v novoutvo-

renej republike netreba.  

 

1.1.6.2 Reklama a propagácia v Československu v rokoch 1948 – 1989 

Február 1948 znamenal likvidáciu súkromného sektoru, znárodnenie vnútorného obchodu, a 

tak aj rozhodujúci predel vo vývine reklamy v Československu. Postupne strácala svoje posla-

nie. Pri nedostatku konkurencie sa predával nedostatkový tovar, o ktorý bol záujem. Reklamu 

ako konkurenčný nástroj vystriedala reklama na ovocie a zeleninu, či na obuv komplexne – 

značky prestávali zohrávať dôležitejšiu rolu. Reklamu oficiálne inštitúcie považovali za buržo-

ázny prežitok. Zánik komerčnej inzercie a reklamy, spolu so zánikom konkurencie v obchode 

utlmil rozvoj reklamy, najmä v porovnaní s ostatnými krajinami západnej Európy. Označenie 

reklama sa stále častejšie nahrádzalo socialistickou propagáciou.  

Inzercia, ale aj reklama v médiách na Slovensku napredovala minimálne. Platilo to rovnako o 

jej rozsahu,  aj kvalite, čo ovplyvňovali jednoznačne obmedzenia diktované vládnymi orgánmi. 

Vyhláška ministra informácií z 10. júna 1948 vymedzila maximálny rozsah inzercie, pričom 

plošná reklama, reklamné reportáže, ale aj rubriky ako Zoznámenia, Sobáše... sa zakázali.  

Až v závere roka 1955 sa situácia mierne zlepšovala. Vyšlo prvé číslo odborného časopisu pre 

propagačných pracovníkov – Reklama v národnom hospodárstve. Inzercia v tlači, ale aj roz-

hlasové a televízne propagačné vysielanie získalo postupne viac priestoru, čo sa odrazilo čias-

točne aj na ich kvalite. Komerčné oznamy však obmedzovali viaceré vládne nariadenia. 
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V  tomto období vzniklo aj špeciálne štúdio Československého filmu „Propagfilm“, ktoré 

sa začalo systematicky venovať propagačným filmom. Propagačné výpovede sa začali pra-

videlne objavovať aj v ostatných médiách. V rozhlase reklama existovala až do roku 1959 iba 

v skrytej forme.  

Prvá reklamná relácia sa vysielala 4. marca 1959 a obchodné oddelenie v rozhlase založili až v 

roku 1967. Televízia začala s reklamným vysielaním takisto až v roku 1959, pričom za celý 

rok jeho dĺžka nepresiahla 1 hodinu. Reklamné filmy pripravovali agentúry Reklama ob-

chodu, Merkur a Erpo. Reklamu našich výrobkov v zahraničí zabezpečoval Rapid, agentúra, 

ktorá vznikla v roku 1960. Zahraničné výrobky propagovala agentúra Československej tlačovej 

kancelárie Made in publicity, založená v roku 1964. 

V šesťdesiatych rokoch sa ťažisko rozvoja obchodnej propagácie presunulo na kľúčové sub-

jekty, ktoré v tejto oblasti pôsobili. Z Reklamného podniku sa vyvinul pražský Merkur, na 

Slovensku jeho pobočka reklamný podnik ERPO, ktorý sa stal na ďalších tridsať rokov najväč-

šou (systémom komplexného servisu v oblasti reklamy) monopolnou agentúrou pre celé Slo-

vensko. Merkur a Erpo mali na území Československa dlhoročný “monopol„ aj na tele-

víznu reklamu.  

Napriek všetkým možným výhradám,  urobili pre rozvoj reklamy u nás naozaj veľa. Vznikli 

viaceré výstavy propagačných prostriedkov zamerané predovšetkým na ich estetické stvárne-

nie.  

Rozvoj sa dotkol aj reklamných programov vo filme, rozhlase a v televízii. V roku 1965 

sa v Gottwaldove (Zlín) uskutočnil prvý Medzinárodný festival propagačných filmov kra-

jín RVHP a Juhoslávie. Z neho sa po 25-tich rokoch vyvinul brniansky Medzinárodný 

festival video-propagácie ALFA-VIDEO. Patril v tomto čase medzi vrcholné podujatia 

prednovembrového Československa. 

Obchodné oddelenia sa vytvorili aj v rozhlase. Inzertné časti viacerých redakcií, resp. ich ad-

ministrácií začali pracovať ako relatívne samostatné malé reklamné agentúry. Krokom dopredu 

bola aj odborná konferencia Reklama 70, na ktorej sa zúčastnili  skutoční odborníci, nielen z 

„krajín priateľov“. Medzníkom v skvalitnení propagačnej činnosti sa stala celoštátna konferen-

cia „IMPULZ 88 – súčasnosť a propagácia“, ktorá sa uskutočnila v Brne 20. - 22. januára 1988.    
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1.1.6.3 Znovuzrodenie československej reklamy po roku 1989 

Obrovský boom reklamy, ale aj ďalších zložiek marketingovej komunikácie nastal v spoloč-

nom federatívnom Česko–Slovensku, predovšetkým po prechode ekonomiky na trhový model 

po novembri 1989. Marketingová komunikácia sa stala už naozajstnou nevyhnutnosťou. Prvé 

roky boli však skôr pokusné. Preberanie zo Západu, často slepé však nikomu neprekážalo... 

Pre obdobie od novembra 1989 až po rozpad federácie v roku 1993 sú charakteristické predo-

všetkým tieto skutočnosti: 

• príchod zahraničných obchodných subjektov, 

• príchod zahraničných reklamných agentúr,  

• strata monopolného postavenia dovtedajších reklamných subjektov Merkur a Erpo, 

• vznik množstva nových agentúr, 

• vznik nových asociácií MK: MOSPRA, ARA, KRAS, národné Rady pre reklamu, 

• vznik a nárast počtu titulov knižnej i časopiseckej odbornej literatúry, 

• vznik festivalov kreativity v MK: Zlatá pecka, Louskáček, Zlatý klinec, Filip... 

• vznik samostatného štúdia odboru na VŠ: Bratislava, Zlín...  

• nárast počtu vedeckých, odborných konferencií a ďalších podujatí MK. 

Začala sa rozvíjať „reklamná história“ dvoch samostatných republík. Po troch rokoch spoločnej 

cesty ku kvalitnejšej reklame sa rozdelil spoločný štát a 1. januára 1993 vznikli samostatná 

Česká republika a Slovenská republika. 

 

1.1.6.4 Zhrnutie, alebo pár slov k súčasnosti 

Historický vývoj propagácie a reklamy na našom území bol napriek určitému časovému posunu 

do značnej miery zhodný s ostatnými európskymi krajinami. Obsahový i formálny rozvoj re-

klamy zabrzdilo obdobie totalitného režimu, ktorý ju potreboval pre svoju existenciu iba v mi-

nimálnej miere.  

Prechodom na trhové hospodárstvo po novembri 1989 sa utvorili predpoklady, že sa reklama a 

ostatné súčasti marketingovej komunikácie budú u nás naďalej rozvíjať. Za posledné desaťročia 
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prekonala naša reklama obrovský skok, v mnohom sa priblížila vyspelým krajinám západnej 

Európy (ale len priblížila)... 

Ďalej sa rozvíjajú reklamné agentúry, špecializujú sa podľa jednotlivých oblastí marketingovej 

komunikácie, vznikajú nové a mnoho starých zaniká. Zostanú nielen najväčšie, ale predovšet-

kým najschopnejšie, najadaptabilnejšie. Agentúry, ktorým sa podarí konečne dokázať, že v re-

klame je najdôležitejší nápad a nielen forma – profesionálna realizácia, ktorá by mala byť sa-

mozrejmosťou.  

Výdavky na MK po období krízy naďalej rastú, pričom najväčšie finančné čiastky sa investujú 

do reklamy v televízii, v tlači, ale aj do vonkajšej reklamy. V súčasnosti však napreduje inter-

net, ktorý hlavne reklamou na sociálnych sieťach už „staré formy“ predbieha. Internet, resp. 

dokonalosť tohto prostriedku znásobuje pre oblasť reklamy najmä dvojsmernosť komunikácie, 

resp. fakt, že účastník si informácie vyhľadáva sám a dobrovoľne.  

Pred desiatimi rokmi som vo svojej knižke Reklama predpovedal, tieto trendy: 

- Prechod na globálny marketing a reklamu; 

- Technické zdokonalenia reklamných prostriedkov; 

- Vzrast dôležitosti sociálneho marketingu a reklamy; 

- Nevyhnutný konsenzus medzi kreatívnymi a vedeckými pracovníkmi v oblasti reklamy; 

- Masový rozvoj reklamy na internete... 

V súčasnosti je situácia už diametrálne odlišná. Integrovaná marketingová komunikácia sa stala 

spolu s ďalšími uvedenými trendmi samozrejmosťou. Aktivity, ako boli guerilla, viral, event 

marketing a ďalšie už môžeme nazývať nové len s úsmevom (sám ich uvádzam medzi novými 

v schéme v teoretickej časti). Dnes za trendy považujem: 

a) Využitie internetu. Skutočný boom predstavuje predovšetkým masové rozšírenie a využitie 

internetu, aj financií, ktoré do neho reklama investuje. Sú to nielen nové formy bannerov, 

kontextovej reklamy, vsuvky v emailoch, ale predovšetkým sociálne siete, gamifikácia, 

resp. advergaming, content marketing, natívna reklama, obchod cez sieť -  recommerce 

atď.; 
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b) Digitalizácia bude pokračovať, no prepojenie online a offline bude stále tesnejšie aj vďaka 

mobilnému marketingu. Videá šírené na internete sú stále väčšmi spojené so životom ľudí 

a s príbehmi, ktoré žijú (prepojenie so sociálnymi sieťami); 

c) Aktuálnym trendom je aj environmentálny aspekt reklamy vo všetkých jej podobách. Nie-

len v kontexte so separovaním odpadu, nástupom eco fluencierov, či s ekologickými pro-

duktmi, ale aj samotnými kampaňami. Nadobúda až taký rozmer, že sa neubránime pocitu 

že firmy používajú ekologický rozmer primárne pre svoje zviditeľnenie a komerčné účely... 

 

1.2 K teoretickým aspektom reklamy  

1.2.1 Od reklamy k marketingovej komunikácii 

Reklama, propagácia i marketingová komunikácia sú pojmy, ktoré sú v našej republike často 

predmetom diskusií a bývajú neadekvátne využívané v oblasti teórie i praxe. Pramení to z roz-

dielnych výkladov pojmov i definícií týchto aktivít v našej literatúre, z odlišného chápania re-

klamy a marketingovej komunikácie v zahraničí, ale aj z ich tendenčného označovania podľa 

spoločensko-politickej situácie (napr. v predošlom režime bol preferovaný termín socialistická 

propagácia, predtým a teraz reklama) a z ďalších skutočností. 

 

1.2.1.1  Marketing– propagácia – reklama – marketingová komunikácia 

Základný vzťah marketingu, propagácie a reklamy je evidentný   z nasledovného náčrtku: 

 
              MARKETING 
 
                                 MARKETINGOVÁ 
                                   KOMUNIKÁCIA 
 
                                    PROPAGÁCIA 
 
                REKLAMA 
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Reklama je pojmom najužším a predstavuje šírenie informácií s cieľom predať výrobok alebo 

službu. V priebehu stáročí sa však práve z nej vyvinula marketingová komunikácia.  

Propagácia predstavuje reklamu rozšírenú o oblasť mimoekonomickej propagácie (štátnej 

a spoločensko-výchovnej, resp., dnes sociálnej reklamy). Marketingová komunikácia je  vý-

razne širšia, komplexnejšia aktivita. Zahŕňa okrem reklamy aj ďalšie aktivity (napr. public re-

lations, podporu predaja, osobný predaj, direct marketing...). A tak, ako je reklama súčasťou 

propagácie, tak je propagácia súčasťou marketingu. 

Marketing je teda pojem najširší a aj keď je práca orientovaná predovšetkým na videoreklamu, 

charakterizujme si v skratke jej strešnú aktivitu. Tou marketing bez diskusie je. 

 

1.2.1.2  Marketing 

Zjednodušene možno marketing označiť aj ako cestu produktu od výrobcu k spotrebiteľovi, 

resp. nájdenie „diery v trhu“, t. j. vymyslenie produktu, ktorý by cieľová skupina v konkrétnom 

čase a priestore potrebovala na jeho predaj. Jeho definícií sú stovky.  

Zopakujme si preto aspoň jednu z najznámejších od Ph. Kotlera: "Marketing je činnosť zame-

raná na uspokojovanie ľudských potrieb, resp. splnenie želaní prostredníctvom výmenných 

procesov". Obsahuje: prieskum trhu (výrobku, konkurencie, distribúcie, cieľovej skupiny...), 

názov firmy, imidž, goodwill, výrobok alebo službu (tvar, veľkosť, farba, cena...), obal, spôsob 

distribúcie, polohu firmy, predajne, spätnú väzbu, promotion. Marketing však možno chápať aj 

výrazne širšie: horizontálne – ako napr. vymyslenie výrobku, ktorý je možné predať konkrétnej 

cieľovej skupine, či vertikálne ako sociálny marketing, demarketing atď. Chápať ho možno 

dokonca aj ako špecifickú formu propagačných prostriedkov - direct marketing, t.j. priame 

oslovenie poštovou zásielkou (direct mail), faxom, internetom. 

Marketing mix sa podľa Kotlera skladá z tzv. 4 P (existujú však už aj nové konštrukcie – 4 C 

atď.), ktoré tvorí: product, price, place a promotion, t.j. výrobok, jeho cena, miesto predaja, 

resp. distribúcia. Problémové zostáva štvrté p - promotion, ktoré sa u nás prekladalo donedávna 

ako propagácia, neskôr a v súčasnosti ako marketingová komunikácia (aj keď v súčasnosti za-

čínajú v USA a v ďalších krajinách Západu používať simultánne výrazy propagácia – promo-

tion a marketingová komunikácia – marketing communication. 
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Pre vymedzenie zložiek marketingu i pojmu promotion, resp. miesta marketingovej komuniká-

cie, reklamy a PR použime známu schému Ph. Kotlera, ktorú sme si dovolili upraviť takto: 

MARKETING     ------    PRODUCT 

mix  -------   PRICE 

              -------   PLACE 

                              -------   PROMOTION    --------   ADVERTISING 

                                         Mix                     ---------  PERSONAL SELING  

               ---------- SALES PROMOTION                   
          ---------- PUBLIC RELATIONS                               
                                                                 ---------- DIRECT MARKETING 

 

1.2.1.3  Reklama a propagácia       

Po stručnom vymedzení marketingu je nám aj z uvedenej schémy zrejmé že reklama (adverti-

sing) je len časťou aktivity promotion. Prekladať tento výraz ako reklama by bolo nielen veľmi 

priúzke, ale aj nesprávne. Pre reklamu je vhodnejší ekvivalent advertising. Pre propagáciu by 

bol výraz promotion príbuznejší, ale tiež nie optimálny. Pokúsime sa to dokázať faktami, ktoré 

dokumentujú predovšetkým šírku obsahu u nás dlhodobo zavedených pojmov propagácia a re-

klama. Pomôže nám to vyčleniť výraz promotion. 

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

personal seeling (osobný predaj), sales promotion (podpora predaja), public relations (nepre-

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

vhodné) a direct marketing. Je zrejmé, že i tu sa chápe výraz promotion širšie ako advertising. 

A promotin mix je súčasťou marketing mixu. Teda vzhľadom na šírku pojmov ide o potvrdenie 

našej schémy v úvode, t.j. že marketing je pojem najširší a reklama najužší. 

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

zmien, resp. nových významov, ako ich uvádzali odborné slovníky v priebehu histórie: 

propagácia - šíriť, rozmnožovať... odporúčať, 

reklama - kričať, vyvolávať, vychvaľovať... odporúčať. 
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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 

odvodeného významu – odporúčať. Pojem reklama – (reclamare, lat.) – vyvolávať, vychvaľo-

vať – má bližšie ku komerčnej báze, kým výraz propagácia – (propagare, lat.) – šíriť – sa viaže 

skôr ku komplexnejšiemu chápaniu, 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                                       

(nesprávny názor - propagácia = reklama), 

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

(myšlienku). 

I tu 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 takisto správne tvrdenie, 

že reklama je šírenie informácií komerčných 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 sve-

tových jazykoch pre propagáciu a reklamu sú: 

TERMINOLOGICKÉ POROVNANIE: 

slovenčina  angličtina  nemčina francúzština  ruština 

propagácia  promotion    werbung      propagation         --- 

reklama       advertising   werbung      publier              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 výrazom werbung 

označujú rovnako jej hospodársku časť, aj jej ďalšie oblasti, ktoré nazývajú v spojení s výrazom 

werbung ako politickú, dopravnú, zdravotnícku, spoločenskú a kultúrnu reklamu. Vo francúz-

štine sú najadekvátnejšie pojmy propagation a publier. V ruštine je známy výraz reklama pre 

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

nomickom kontexte označujú ju ako propagánda. 
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Na základe toho je zjavné, že termín promotion možno preložiť na Slovensku najvernejšie aj 

ako propagácia, no je to adekvátne len v špecifických prípadoch. Označenie propagácia pre 

odlíšenie od reklamy možno chápať takto: 

PROPAGÁCIA = REKLAMA + MIMOEKONOMICKÁ PROPAGÁCIA 

Ekvivalentom pojmu reklama vo vzťahu k strešnej propagácii je výraz obchodná propagácia, 

t.j. činnosť bezprostredne spätá s kúpou a predajom - s obchodom. Preto si dovoľujeme tvrdiť, 

že najvhodnejším prekladom uvedeného pojmu u nás je: 

PROMOTION = MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 

 

1.2.1.4 Marketingová komunikácia 

Je súčasťou marketingového mixu – „štvrté P“ - promotion (resp. marketing communication) 

– komunikačné pôsobenie nadlinkovými klasickými propagačnými prostriedkami (inzercia, te-

levízna a rozhlasová reklama, outdoor) spolu s ostatnými podlinkovými aktivitami (public re-

lations, direct marketing, sales promotion, personal selling atď.). 

MK sa vyvinula v priebehu histórie z reklamy, pridaním ďalších aktivít, ktoré spája spravidla 

spoločný komerčný, resp. i nekomerčný cieľ. Funkčné, interaktívne pôsobenie aktivít MK a ich 

synergický efekt vytvorili teóriu integrovanej MK na prelome 20. a 21. storočia. 

MK chápeme predovšetkým ako ekvivalent výrazu promotion. Prax, teória, aj verejnosť si už 

postupne zvyká na tento pojem, ktorý je navyše kompatibilný s teóriou uznávanou v krajinách 

západnej Európy a USA. V posledných rokoch sa začína v angličtine používať aj termín mar-

keting communication, no je to predovšetkým v kontexte s pôsobením integrovanej marketin-

govej komunikácie. Takto sa napríklad v publikácii Marketingová komunikácia belgických au-

torov: Pelsmacker, P., Geuens, M., Bergh, J. Marketingová komunikace z roku  2003 stretávame 

s označením MK predovšetkým v komplexnom označení celého promotion mixu. Výraz pro-

pagácia v publikácii absentuje. Takisto – jedna z posledných preložených odborných publikácii 

o tejto problematike u nás: CLOW, K., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová ko-

munikace 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 
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všetkých súčastí tohto mixu, čo dokumentuje napríklad názov tretej časti publikácie „Propa-

gačné nástroje integrovanej marketingovej komunikácie“. Chápe pod nimi nástroje Kotlerovho 

promotion mixu (advertising, personal selling, sales promotion, direct marketing) s rozdielom, 

že z podpory predaja vyčleňuje „spotrebiteľskú propagáciu“ ako časť venovanú kupónom, od-

menám, vzorkám, zľavám...   

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

byť organizované. Práve preto vznikla v poslednej dekáde minulého storočia teória „integro-

vanej marketingovej komunikácie“. 

 

1.2.2  Reklama a propagácia (druhy, princípy, funkcie) 

Napriek tomu, že v súčasnosti je pojem propagácia na ústupe a podľa niektorých odborníkov 

je už aj reklama len takmer zanedbateľnou súčasťou aktivít integrovanej marketingovej komu-

nikácie sú to len prognózy. Objemy finančných prostriedkov, ktoré sa na klasickú reklamu 

v tlači, rozhlase, televízii a na billboardoch (v súčasnosti však najmä na reklamu na internete) 

vydávajú tomu zatiaľ nenasvedčujú.  

 

1.2.2.1 Základné druhy reklamy a propagácie 

Základné druhy reklamy, ale často aj propagácie možno diferencovať podľa množstva atri-

bútov. Napríklad– na základe novosti informácie je to uvádzacia a pripomínajúca reklama, cha-

rakteru kampane – produktová a imidžová, prenosových médií – televízna, rozhlasová atď., 

predmetu – výrobkov, služieb, či nekomerčnej sféry, cieľovej skupiny – pre rybárov, pre ženy 

atď., miesta pôsobenia – reklama na mieste a mimo miesta predaja, lokality pôsobenia –regio-

nálna, ústredná, smerom do zahraničia, dovnútra štátu a pod., spôsobu   kontaktu s recipientom 

– priama – direct marketing, predvádzanie tovaru a nepriama – tlač, rozhlas, televízia a pod. 

Základné druhy propagácie možno členiť tiež podľa niektorých kategórií platných pre re-

klamu. Okrem toho by sa dali chápať aj globálnejšie. Napríklad – rozdelenie podľa jej príbuz-

ných aktivít, ktoré sa ňou voľne prelínajú. Medzi nimi existuje zjavné prepojenie, pričom do 

popredia vystupuje najčastejšie ekonomický, ale aj mimoekonomický efekt. Preto za základný 
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atribút členenia druhov propagácie možno považovať primárny cieľ, resp. efekt, ktorý chce 

konkrétna aktivita dosiahnuť. Podľa neho delíme propagáciu na ekonomickú a mimoekono-

mickú. Pri každom propagačnom pôsobení vznikne súčasne ekonomický i mimoekonomický 

efekt, podľa preferencie možno určiť konkrétny druh aktivity. 

Ekonomická propagácia je vlastne ekvivalentom výrazu reklama, aj keď presnejšie označenie 

by bolo – obchodná propagácia. Jej hlavným cieľom je ovplyvniť predaj výrobkov a služieb. 

Členiť ju možno ďalej podľa predmetu (výrobky osobnej, konečnej spotreby a výrobnej spo-

treby), resp. podľa subjektu na propagáciu výrobnú, obchodnú – reklamu v pravom slova 

zmysle. Ďalej ju možno členiť podľa vyššie uvedených kritérií. 

Mimoekonomickú propagáciu možno členiť na štátnu (propagácia štátu, jeho symbolov, tra-

dícií, úspechov) a na spoločensko-výchovnú(zdravotnícka, bezpečnosti cestnej premávky, 

ochrany životného prostredia a pod.). Za štátnu propagáciu možno považovať napríklad  šírenie 

informácií o vstupe našej krajiny do EÚ, o úspechu našich hokejistov na MS v hokeji a pod. 

Spoločensko-výchovná propagácia dnes splýva so sociálnou reklamou a patria sem nielen kam-

pane na ochranu zdravia, ale aj na čistotu ovzdušia, proti týraniu detí a žien, na záchranu veľrýb 

a pod. 

 

1.2.2.2  Princípy a funkcie reklamy 

Princípy reklamy, ale aj propagácie predstavujú strešné zásady, ktoré by sa mali v efektívnej 

reklamnej činnosti dodržiavať. Možno ich formulovať z rozličných hľadísk. Naša kategorizácia 

vychádza z platných právnych noriem, etických pravidiel a zo zásad účinného pôsobenia pro-

pagačnej činnosti. Podľa nich za základné princípy, ktoré treba v propagácii dodržiavať možno 

označiť princíp myšlienkovej originality, princíp pravdivosti, vedeckosti (interdisciplinárny 

prístup) a princíp užitočnosti. 

Funkcie reklamy, či propagačnej činnosti predstavujú postupné pôsobenie reklamných infor-

mácií na zvoleného recipienta. Vyplývajú zo zovšeobecnenia jednotlivých úloh tejto aktivity v 

skutočnosti. Podľa toho možno za základné, strešné funkcie propagácie označiť funkciu infor-

matívnu, formatívnu (výchovnú, vzdelávaciu, estetickú, etickú) a aktivizačnú. Reklamná vý-

poveď najprv informuje o konkrétnej skutočnosti, potom  v určitom zmysle formuje recipienta 
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a nakoniec sa snaží aktivizovať ho pre kúpu produktu, či na osvojenie si určitého návyku, uhlu 

pohľadu a pod. Pred desiatimi rokmi som k týmto svojim funkciám pridal aj zábavnú. Lebo, ak 

reklama súčasne recipienta aj zabáva, môže to prispieť k jej efektívnejšiemu pôsobeniu. 

 

1.2.3 Proces reklamy 

Proces reklamy by mohol zjednodušene vyzerať takto: Agentúra si so zadávateľom ujasní v 

rámci brífingu predmet, cieľ a cieľovú skupinu, potom v rámci brainstormingu navrhne krea-

tívne riešenie (výpoveď) v kontexte s navrhovanými prostriedkami a médiami. Nasleduje prie-

skum základných komponentov procesu, plánovanie financií (rozpočet), časových i priestoro-

vých relácií (lokalita), ale aj médií (mediálny plán) relácií. 
 

Ďalšou fázou je tvorba, t.j. realizácia kreatívnych riešení konkretizovaných na základe prie-

skumu do propagačných prostriedkov. Potom nasleduje  pretesting prostriedkov a ich začlene-

nie do médií podľa vypracovaného mediálneho plánu. Po zmedializovaní výpovedí by sa mal 

uskutočniť prieskum účinnosti. 

 

1.Briefing                                  2. Prieskum.                      3.  Brainstorming 

 - cieľ                                           - subjekt                                - kreatívne riešenie - Big Idea 

 - predmet                                    - konkurencia                        - propagačný prostriedok  

 -  cieľová skupina - predmet       - médium                

 - cieľová skupina - cieľ                                   

- situácia 

 

  4. Plánovanie                 5. Tvorba             6. Produkcia                7. Prieskum účinnosti 

 - rozpočet                       - argumenty       - začlenenie do média      - vyhodnocovanie publ.                                                                                                                          

 - časový harmonogram   - apely               - tlač, rozhlas, TV,           - dotazník, anketa... 

 - lokalita pôsobenia       - slogany            - technická príprava   

 - mediálny plán              - grafika a pod.     prostriedku 

 - plán propagačných  
   prostriedkov 
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Samozrejme, že ide o zjednodušený všeobecný príklad. Jednotlivé činnosti nemožno totiž 

striktne oddeliť, keďže sa navzájom  prelínajú.  Fáza prieskumu  a  brainstormingu  je pevne 

spätá, takže je komplikované určiť, ktorá z nich je z chronologického hľadiska na prvom 

mieste. Veď  kreatívne riešenia, resp. voľbu média a pod. spresňujeme v pláne podľa výsledkov 

prieskumu, ale aj pretestingu, ktorý by  mal predchádzať medializácii výpovede. Prípadne – 

plány môžeme urobiť po základnom brainstormingu a potom pristúpime k druhému. A nemusí 

ísť o klasické chápanie „búrky duší” skôr o tvorivé stanovenie, výber komponentov kampane.  

Korekcie však robíme aj podľa finančnej situácie a ďalších skutočností. Na druhej strane ro-

bíme prieskum aj podľa výsledkov brainstormingu. Pretesting sa týka nielen prvotného brain-

stormingu, ale predovšetkým výsledkov druhého, resp. tvorivej fázy.  

Členovia oddelenia pre styk s klientom majú na starosti aj prepojenie týchto aktivít v agentúre. 

Pochopiteľne, že do toho zasahujú aj ďalší pracovníci (traffic manager...), takže práca jednot-

livých agentúr môže byť podľa ich špecifického určenia, či zaužívanej praxe do značnej miery 

odlišná. 

Na základe toho možno definovať propagáciu a reklamu, no i tu je evidentné ich vzájomné 

prekrývanie. Ak by sme totiž brali do úvahy sociálnu reklamu a štátnu propagáciu nazvali tiež 

štátnou, tak by sme o krátky čas termín propagácia potrebovali výrazne menej (aj keď výrazy 

ako propagovať, nie reklamovať atď. svedčia o niečom inom). Pokúsme sa teraz o definície 

týchto dvoch aktivít: 

Reklama je komunikačné pôsobenie s cieľom vyvolať kúpu či predaj výrobku,  služby, 

resp. aj osvojenie si myšlienky.  

Propagácia je komunikácia, ktorá pomáha utvárať a uspokojovať ekonomické a mimoe-

konomické záujmy a potreby komunikátora i komunikanta propagačného procesu.  

Za strešnú aktivitu pod ktorú priradíme rovnako reklamu i propagáciu a im príbuzné aktivity 

(public relations, sales promotion, personal selling, ale aj  sponzoring a ďalšie) možno jednoz-

načne označiť promotion - marketingovú komunikáciu.  

Chápeme ju na rozdiel od reklamy či propagácie omnoho komplexnejšie ako vyššie uvedený 

promotion mix u Ph. Kotlera. Dôkazom toho je aj marketing communication mix, ktorý sme 

zostavili na základe komplexného využitia aktivít MK v praxi. 
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1.2.4 Marketing communication mix 

Na základe predošlého textu kapitoly sme teda zostavili svoj marketingovo komunikačný mix. 

Ak chápeme marketing zjednodušene ako prácu s trhom a komunikáciu ako šírenie informácií, 

tak v zmysle informácií, ktoré pomáhajú obchodu sme sem zaradili výrazne viac aktivít ako pri 

promotion mixe. Minimálne preto, aby sme pri kampani integrovanej marketingovej komuni-

kácie nezabudli na žiadnu z nich.  

Pri zostavovaní podobných modelov je vždy samozrejme množstvo iných „samozrejme akcep-

tovateľných“ členení, či názorov. Veď niektoré z aktivít nášho mixu sa evidentne prekrývajú. 

Public relations je nadradená zložka human relations i media relations, obalovú techniku tiež 

možno priradiť k prvému „P“ marketingového mixu – produktu atď.  

Uvedomujem si to a uvádzam tu aktivity, ktoré považujem za najdôležitejšie. Okrem toho mo-

del konkrétnej kampane IMK závisí vždy od stanoveného rozpočtu, predmetu, cieľa, cieľovej 

skupiny atď. V každej kampani by mix vyzeral inak a mohli by byť zdôraznené aj iné zložky. 

Jednoducho – k promotion mixu navrhujeme priradiť vybrané aktivity: sponzoring, oblasť vý-

stav a veľtrhov, mimoriadne dôležité súčasti PR – human relations a media relations, ale aj  

packaging.  

Zabúdať na novšie formy MK je dnes už neprípustné. Úmyselne tu neuvádzam ďalšie nové 

aktivity (natívna reklama...), ktoré spadajú do sféry online, resp. množstvo nových oblastí, 

ktoré považujem skôr za techniky ako samostatné oblastí marketingu (ambient marketing...).  

Napokon – doplniť si ich môže čitateľ aj na základe predošlého textu, či súčasnej literatúry 

venovanej týmto formám (napr. Velký slovník marketingových komunikací).   Zvlášť v spod-

nej časti schémy uvádzame oblasť CI. Je to preto, lebo jednotná prezentácia firmy musí byť 

zastúpená vo všetkých uvedených aktivitách, či už je to „korporátna reklama“, prvky CI na 

mieste predaja, na výstavách, na obaloch výrobkov... Okrem toho branding, resp. starostlivosť 

o značku je stále aktuálna a niektorí autori ju považujú za najdôležitejšiu súčasť MK. Ne-

chceme však v žiadnom prípade oblasť CI chápať ako ostatným nadradenú, len určiť jej vzťah 

v našej schéme: 
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Marketing communication mix 

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                 media relations                       mobil marketing 

• direct marketing               packaging                                internet marketing (content                        

•                                                                                              marketing, crowdsorcing... )              

                                                                                                   product placement                    

CORPORATE IDENTITY 

 

Tento model, doplnený o ďalšie aktivity MK akcentuje potrebu koncentrácie pri selekcii ná-

strojov kampane na tie kľúčové.  

Zaradené sú vlastne viac menej chronologicky podľa ich vzniku a frekvencie, no selekciu rea-

lizujeme predovšetkým podľa ich významu a dôležitosti pre našu kampaň.  

Schéma teda naznačuje cesty, ako  možno tieto aktivity chápať kontextuálne. No a potom už 

v rámci kampane, podľa jej charakteru si treba vybrať „svoj mix“, ktorým problém vyriešime.  
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2 Film 

 

2.1 Film v retrospektíve histórie 
  

K histórii filmu je toľko literatúry, že sa zdá zbytočné mrhať časom či priestorom. Zmyslom 

však je pre komplexnosť tejto témy študentov upozorniť aspoň na niekoľko základných kame-

ňov, bez ktorých by celkom isto neexistoval ani film reklamný...  

Vzniku filmu predchádzal logicky vznik fotografie. Najprv bolo treba obraz zaznamenať a až 

potom ho dať do pohybu.  Na počiatku bola obscura... Roger Bacon (1214-1296), fyzik a ma-

tematik vynašiel temnú komoru– slávnu cameru obscuru–drevenú debničku   s malým otvorom 

pre vchod svetla. Svetlo, ktoré dopadalo zvonku umožnilo vytvoriť obraz. Obrátený, ale ostrý 

(pomôcka pre pochopenie prenosu trojrozmerného obrazu na dvojrozmerný). Neskôr Leonardo 

da Vinci podrobne popísal jej princíp. V renesancii sa stala obľúbenou pomôckou pri vedeckej 

práci, ale aj modreným technickým prostriedkom.  Po vzniku šošovky a ďalších vynálezov to 

bola práve ona, ktorá pomohla na svet fotografii i filmu. 

 

2.1.1 Od fotografie k filmu 

Na slávnostnom zasadnutí francúzskej Akadémie vied bol 19. augusta 1839 oficiálne oznámený 

vynález Dagerotypie – v tom čase považovaný za prevratný, ktorý môže ovplyvniť množstvo 

aktivít umenia. Prvú fotografiu Pohľad cez okno na dvor urobil už pár rokov (1826) predtým  

Joseph N. Niepce – na cínovej doske trvala expozícia asfaltu osem hodín – no fotografia bola 

na svete. Dagerotypia sa síce považovala za druh umenia, no postupne sa stávala potrebnou 

pomôckou v oblasti vedy a techniky. 

Ešte pred vynálezom fotografie však pomohli na svet filmu rozličné jednoduché až primitívne 

prístroje (stroboskopy, zootropy…), ktoré vytvárali ilúziu pohyblivých obrázkov. Kreslený ob-

rázok bol rozkreslený do fáz a ich pohybom vznikol na sietnici oka pohyblivý obraz – ten má 

totiž schopnosť určitej zotrvačnosti zaznamenaného vnemu. Oko vníma bez prerušenia 24 
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obrázkov za sekundu. Známe grotesky nemej éry využili len 16 obrázkov za sekundu, a tak sa 

stali tieto „trhané“ pohyby súčasťou humorných scén až do súčasnosti.  

 

Vynález tohto druhu umenia podnietila stávka medzi dvoma chovateľmi koní v Kalifornii. 

Otázka znela, či sa kôň pri cvale dotýka jednou nohou zeme, alebo má v niektorom momente 

všetky nohy vo vzduchu. Problém vyriešil mladý fotograf Eadweard Muybridge. Zostavil 

dráhu, cez ktorú natiahol povrázky, spúšťajúce postupne elektromagnetické závierky dvadsia-

tich štyroch fotografických prístrojov. Cválajúci kôň pretrhával povrázky, a tak vznikol zá-

znam–pohybová štúdia cvalu koňa, na ktorom jasne vidieť fázu, keď má kôň všetky kopytá nad 

zemou.  

Muybridgeov vynález využil francúzsky fyziológ Etién J. Marrey. Zostrojil chronofotograf – 

zdokonalený fotografický revolver astronóma Jansena, ktorý pripomínal Coltov revolver a 

pušku súčasne. „Bubienok“ tvorilo dvanásť malých fotografických dosiek a poháňalo ho pero. 

Expozičná doba bola 1/5000 sekundy. Marrey si dal v r.1889 vyhotoviť zvitkový film so žela-

tinovou emulziou a v r.1890 zostrojil filmovaciu kameru, ktorou vedel plynule zachytiť pohyb. 

O dva roky neskôr svoje „filmy“ vedel aj premietať a vytvoril pojem „záber“. E. Muybridge sa 

tak stal významným predchodcom kinematografe.  

V r.1877 vstupuje na scénu geniálny vynálezca Edison. Vytvoril tridsaťpäť milimetrový film 

so štvornásobným dierovaním pri každom obrazovom políčku. Vynález však nerozvíjal do 

r.1887. Medzitým objavil žiarovku a rozvod elektriny vo veľkom rozsahu. Edisonovi napadlo, 

že spojí fonograf (vznikol popri telefóne) s „pohyblivou“ fotografiou. Pokusy však nevyšli a 

Edison predpokladal, že ľudí nebudú zaujímať nemé obrázky. Vyrábal však pozitívne kópie 

Kým prišiel Muybridge… 

● 1871 

Anglický fotograf William  FRIESE – GREEN (1855/1921) vyvinul celuloidový pás s citlivou emulziou, 
ktorá nahradila sklenené dosky. 

● 1873  

Francúzsky astronóm Pierre Jules Caesar JANSSEN zostrojil „revolver photographique“ - cylindrickú 
kameru, v ktorej sa otáčala fotografická platňa. Pomocou tohto prístroja dokumentoval napr. zatme-
nie slnka. 
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päťdesiat stôp dlhé, ktoré preňho robila firma Eastman Kodak. Na pásy sa exponoval obraz 

pomocou chronofotografu podobnému Marreyovmu prístroju. Predstavenia s pohyblivými ob-

rázkami boli známe už v r.1888. V Amerike sa už v r.1894 predávali Edisonove kinetoskopy. 

Boli to veľké skrinky s „kukadlami“ (priezorníkmi), v ktorých sa dal premietať perforovaný 

film dlhý päťdesiat stôp a mohol ho sledovať len jeden divák. „Podnikavci“ sa pokúšali aj o 

verejné premietania, ale neuspeli. Príčinou bola nevyhovujúca kvalita obrazu, ale aj dĺžka fil-

mov, ktoré diváka neoslovili. 

 

2.1.2 Bratia Lumiérovci 

Do histórie zrodu filmu sa však zapísali naveky  dvaja Francúzi, ktorí boli technicky najschop-

nejší. Zaoberali sa výrobou fotoaparátov, a tak mali ku konštrukcii „kinematografu“ najbližšie. 

Louis a Auguste Lumiérovci zostrojili chronofotograf, ktorý používal na posun filmu Hor-

nblouerovu vačku a Edisonov formát (35 mm) s perforáciou. Film vyrábali vo svojej fabrike 

v Lyone. 

Prístroj nazvali kinematograf – bol schopný film nakrúcať - exponovať, premietať a kopírovať. 

Divákov však pritiahli aj novosťou svojich snímkov, ich námetom a spracovaním.  

Ako prvé oficiálne premietanie história uvádza dátum 28.12.1895. Vtedy ho bratia usporiadali 

na Bulváre kapucínov v Indickom salóniku Café Orient. Prvých divákov nebolo veľa, ale chýr 

sa rýchlo rozniesol a prvé kino začalo s pravidelným programom v preplnenej  sále. Lumiérovci 

boli dobrí obchodníci. Zacvičili desiatky premietačov a poslali ich do sveta. Najväčšou rekla-

mou bol záujem „korunovaných“ hláv (anglický kráľ, rakúska cisárska rodina aj ruský cár) – 

chceli vidieť nový prístroj a život na uliciach Paríža, či iných miest, kde sa lumiérovskí kame-

ramani pohybovali a nakrúcali. Film, ešte stále s prívlastkom „púťovej atrakcie“ sa rozbehol 

do sveta... „Zrodilo sa najpravdivejšie umenie!“ – nadšene hlásali prví stúpenci nového média, 

uchvátení magickým zobrazením skutočnosti na filmovom plátne. 

20. mája v tomto roku síce už premietli prvý film v USA pred bratmi, no boli to oni, ktorí už 

v marci nakrútili svoj prvý film – Odchod z továrne... 
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Bratia Lumiérovci však netušili, že uviedli do života nové umenie. Svoj vynález ani nebrali 

príliš vážne – predpokladali, že „jarmočná atrakcia“ zapadne do zabudnutia, len čo sa jej  diváci 

dostatočne nasýtia. Ako obchodníci si uvedomovali, že je potrebné čo najrýchlejšie usporiadať 

verejné predstavenia pre platiacich divákov vo všetkých veľkých mestách vtedajšieho civilizo-

vaného sveta, aby vynález čo najviac zarobil. Už o niekoľko týždňov desiatky kameramanov 

cestovali v službách firmy Lumiére po celom svete a archív firmy sa rozrástol na stovky titulov. 

Ich snímky však neboli filmy, ako si ich vieme predstaviť dnes. Ukazovali to, čo kameramani 

cez deň nakrútili. Film, aj keď získaval miliónové divácke auditórium, nemal umelecké ambície 

– zostával na úrovni cirkusovej či varietnej  atrakcie. Svojím bleskovým rozšírením však po-

núkol aj myšlienku urobiť z neho prostriedok na rozprávanie príbehov. 

V decembri, na prelome storočia teda datujeme vznik filmu. No na  programe prvého kinema-

tografického predstavenia bolo len asi 35 divákov. Pozreli si desať minútových filmov, ktoré 

sa zapísali do histórie ako oficiálne prvé filmy. Prvým kameramanom sa stal  Louis Lumiére. 

Už v júni 1895 nakrúcal účastníkov fotografického zjazdu, ako vystupujú z lode v Neuville-

sur-Saône. G. Sadoul dokonca uvádza, že pri tej príležitosti L. Lumiére nakrútil aj rozhovor 

astronóma Janssena so starostom mesta Neuville M.Lagrangeom. Pri premietaní stál pán sta-

rosta za plátnom a opakoval svoje slová. Bol to už akýsi pokus o postsynchrón alebo zvukový 

film.  

Dva roky (1897) po premiére sa udiali ešte dve zaujímavé skutočnosti. Prvá filmovému umeniu 

pomohla, druhá ho takmer zdiskreditovala. Francúzsky filmový koncern GAUMONT vtedy 

začal so svojou filmovou výrobou a produkčnou činnosťou. No tragický požiar pri projekcii 

v Bazári de la Charité v Paríži (pre nedbalosť premietača zhorelo 121 ľudí) prispel k úpadku 

záujmu bohatých vrstiev o film a spôsobil krízu záujmu o film.  

Za úplne prvý, ešte pred Príchodom vlaku považujeme  Odchod z továrne. Nedeje sa na ňom 

nič iné až na to, že robotníci vychádzajú po práci z továrne na fotografické prístroje samotných 

bratov Lumiérovcov v Lyone. Považujeme ho za predchodcu propagačných filmov, ktorý spadá 

skôr do oblasti public relations.  

L. Lumiére vo svojej továrni nakrútil množstvo krátkych filmov (Tesár, Kováč, Rúcanie múru), 

ale známejšie sú snímky Rodinné raňajky, Akvárium so zlatými rybkami, Detský zbor, Kúpanie 

v mori a Partia kariet. Medzi nimi  je snímok, ktorý obsahuje zárodok budúceho veľkého 
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rozvoja hranej kinematografie – Postriekaný striekač. Zaujal dejom, kde záhradník skúma ústie 

hadice, na ktorej stojí malý chlapec. Vtedy mu vystriekne voda do tváre a nasleduje náznak 

naháňačky. Film otvoril cestu filmovej groteske a napokon filmovému umeniu všeobecne. 

L. Lumiére teda film „nevymyslel“. Schopný fotograf a technik zúročil poznatky svojich pred-

chodcov (E. J. Marrey – exponovanie a následný posuv filmu, T. A. Edison – striedavé premie-

tanie a posúvanie...). Ich vynálezy však domyslel a zdokonalil. Lumiérovci prišli aj na to, že na 

masové sledovanie určitého deja je potrebné vytvoriť kultúrny priestor, podobne ako je to v 

divadle. Zrodila sa idea kina, kde ľudia mali možnosť vnímať rozprávanie príbehov kolektívne. 

Edisonov vynález - kinetoskop, založený na individuálnom vnímaní síce neuspel, ale možno 

ho pokladať za predchodcu televízie a videotechniky všeobecne. 

Skoro súčasne bolo na svete zaregistrovaných vyše 100 prístrojov a začali sa zakladať filmové 

spoločnosti (napr. Méliès, Pathé, W. Paul, Biograph – Edison, Gaumont). 

Na našu „históriu filmu“ sme v porovnaní so svetom ani nemuseli dlho čakať... Len o rok po 

prvom verejnom premietaní legendárnych bratov to spustili aj  bratia Česi. 

Prvé filmové projekcie boli v Karlových Varoch, v kúpeľoch Mariánske Lázně, v Brne (august 

1896), v Prahe v hoteli U saského dvora (Lumiérovi agenti), v hoteli U čierneho koňa  Ediso-

novi agenti (október1896). V roku 1897 americká filmová spoločnosť uskutočnila prvé filmo-

vanie v Čechách (Hořice na Šumave) – Pašijové hry s miestnym nemeckým ochotníckym 

spolkom. 

Začiatky českého filmu však spadajú do roku 1898. Vtedy sa totiž dostal na scénu otec českého 

filmu Ján Kříženecký (1868/1921), vášnivý fotoamatér, fotograf historických pamiatok a ob-

jektov. V Prahe inicioval vystavenie kinematografu na výstave architektúry a inžinierstva, s 

ktorým sa oboznámil v Klube fotografov amatérov. V tom istom roku si kúpil od Lumiérovcov 

prístroj a chcel na výstave predviesť i výjavy z pražských ulíc. V pavilóne s názvom Český 

kinematograf okrem filmov Lumiérovcov premietol prvé české filmové aktuality – prvé vlastné 

snímky (17 krátkych snímok, dl. 17 m, reportážne i hrané) – prvé filmy českej kinematografie: 

Na Slovensku bolo prvé premietanie (predkinematografických snímkov) „hmlových obrazov“ 

v Bratislave (11. 3.1853) pred starým mestským divadlom René & Adametz. Prvé kinemato-

grafické predstavenie bolo v Košiciach (19.12.1896) vo veľkej dvorane hotela Schalkház (dnes 
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hotel Slovan), ktorý postavil obchodník s vínom Leopold Schalkház. V Bratislave o týždeň ne-

skôr... 

 

2.1.3 Georg Meliés 

Verejnosť bola filmom okúzlená, no tlač považovala kinematograf  a tvorcov Lumiérovcov iba 

za hračku, krátkodobú zábavu. Jedným z prvých, kto to pochopil a rozvinul, bol bývalý diva-

delník a iluzionista G. Meliés. Hneď po predstavení chcel prístroj kúpiť, ale nepodarilo sa mu 

to. Napriek tomu sa stal ďalšou legendárnou postavou zrodu filmového umenia. A tak, ako 

bratia Lumiérovci spojili poznatky svojich predchodcov, tak on vytušil, že spojenie divadla 

a nového druhu zábavy či umenia je cestou k úspechu. Začal  pracovať s lumiérovskou kame-

rou, s rovnakými námetmi ako jeho veľké vzory. Skoro však pochopil, že bude zaujímavejšie 

nakrúcať dejové snímky a nielen záznamy diania vôkol. K úspechu mu pomohlo aj to, že ve-

rejnosť prestali zaujímať snímky o príchodoch vlakov, raňajkách detičiek atď. Mali záujem 

o skutočné reportáže. Meliés k záznamom udalostí pridal dej inšpirovaný divadelnými predsta-

veniami. Ako bratia vytvorili predchodcov žurnálov, tak predchodcov skutočného hraného de-

jového filmu vytvoril G. Meliés. Urobil prvé kroky vo filmovej réžii, resp. filmovej dramatur-

gii. Jeho slávu zaručil najmä film Cesta na Mesiac, ktorý mal obrovský úspech aj v Amerike.  

Meliés sa však nestal len otcom hraného dejového filmu. Už na začiatku svojej kariéry, keď 

nakrúcal  podľa vzoru veľkých bratov, ešte na uliciach sa mu prihodila zvláštna vec. Pri pre-

mietaní snímku spozoroval, že omnibus, ktorý na zábere prechádzal, sa z ničoho nič zmenil na 

pohrebný voz. Našťastie si spomenul, že sa mu pri nakrúcaní zasekol film v kamere a pokračo-

vať musel po krátkom prerušení. Vtedy pred kamerou už prechádzal pohrebný sprievod. A tak 

vznikol prvý filmový trik: stop-trik, ktorý používame dodnes. Špecialista na divadlo a kúzelník 

sa zmenili na špecialistov pre filmové triky. Za štyri roky, do r.1900, objavil Meliés známe 

triky: stieračky, prelínačky, zmiznutie a objavovanie sa ľudí a predmetov, rozdvojovanie po-

stáv, vznášanie sa vo vzduchu. Nakrútil viac ako sto krátkych  scénok (Zmiznutie dámy, Mefis-

tofelove laboratórium, Hypnotizér pri práci...), založené práve na jeho „kúzelníckych“ trikoch.  
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Päť rokov po uvedení  Cesty na Mesiac(1907) však vplyvom nezákonného kopírovania jeho 

filmov, predovšetkým v USA, sláva majstra išla dole vodou spolu s ekonomickými stratami. 

Georg Meliés zomrel v starobinci a chudobe v r.1938. 

Dávno pred Hitchcockom  položil Méliès základy sci-fi a filmového hororu. Zaviedol aj  farbu 

(ručné kolorovanie), vypracoval celú teóriu filmového herectva, vymýšľal a využíval mnohé 

technické triky a prostriedky: 

1. makety 

2. spätný chod kamery 

3. zmenšovanie - zväčšovanie postavy 

4. dvojitá expozícia 

5. stop–trik /prelínanie  

6. zrýchľovanie 

7. umelé osvetlenie 

8. používanie masiek 

9. montáž lícových a rubových záberov 

10. neviditeľné nite 

11. experimentovanie s clonou 

12. dokresľovanie a animovanie kresieb 

  

2.1.4  Záverom... 

Pokiaľ ide o miesto premietania, tak filmové produkcie v Európe boli najprv súčasťou progra-

mov kaviarní, kabaretov, či púťových atrakcií na vidieku. V Amerike sa stali zasa súčasťou 

barov a herní, kde priťahovali pozornosť konzumentov a hráčov. Premietací prístroj sa kupoval 

spolu s filmom. Aj prvé kiná boli skôr šiatre – skutočné budovy kina sa začali stavať pre bo-

hatšie vrstvy až po roku 1908.  

Tvorca filmu bol nielen scenárista, režisér i kameraman, ale aj premietač v jednej osobe. He-

recký prejav protagonistov bol, ako ho aj dnes poznáme, blízky pantomíme a namiesto zvuku 

diváci počúvali klavír umiestnený pod plátnom... Prvé snímky trvali len minútu, maximálne tri 

minúty. Súviselo to aj s kvalitou premietania, keďže obraz sa chvel a divák by dlhšie asi 
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nevydržal... Celé predstavenie trvalo obyčajne okolo tridsať minút, pričom väčšiu časť tvorili 

prestávky... 

O čosi neskôr sa už k slovu dostáva D. W. Grifith – geniálny režisér, ktorý dal filmu podobu – 

zábery, scény...  S kvalitou filmového záznamu sa predlžoval čas filmov a na scénu sa dostá-

vajú ako prvé hviezdy osobnosti svetovej grotesky – Chaplin, Laurel, resp. filmové idoly mi-

lovníkov, či wampov. Hviezdy nemého filmového plátna mali aj podnikateľské záujmy, čo 

viedlo k založeniu spoločnosti United artists 1919 (Grifith, Chaplin, Picford Mary). 

No a potom sa už na filmové plátno dostáva aj slovo. Väčšina tvorcov i účinkujúcich si však 

myslelo, že zvuk na filmové plátno nepatrí. Poškodzovali by ho šumy, okolité zvuky a ublížili 

by aj prejavu umelcov. No už prvý zvukový a hovorený film  JAZZOVÝ SPEVÁK ktorý  pre-

mietli   6. 8. 1927 divákov nadchol a cesta bola otvorená... Prvým skutočne celým ozvučeným 

filmom bol Light of New York o dva roky neskôr. 

Toľko naozajstnej mini histórie filmu. Od vzniku zvukového filmu vznikajú úžasné filmové 

školy – v USA, vo Francúzsku, Švédsku atď., ktoré pokračovali v rozvoji skutočného umenia, 

čo by prví tvorcovia ani diváci nikdy nečakali... 

 

2.2 K teoretickým aspektom filmu (výrazové prostriedky) 

Základnými vyjadrovacím prostriedkami filmu sú obraz a zvuk. Kým však pristúpime k ich 

tvorbe, musíme mať predstavu o svojom diele. Rozhodujúcim je tu samozrejme režisér, ktorý 

si zvolí predmet svojho diela, tvorcov jednotlivých zložiek (námet, scenár...), ale aj ďalších 

spolupracovníkov kameramanov, strihačov, zvukových majstrov...  

Na začiatku filmu teda stojí námet – prvá predloha, podľa ktorej sa film bude nakrúcať. Myš-

lienkovo tematický výklad – základ filmového diela. Určuje nielen dej, ale aj žánrové, štýlové, 

priestorové... riešenie. Je to vlastne „článok“ krátky útvar, zhrňujúci zámer subjektu, t. j. o čo 

mu vo filme ide.  

     Z námetu vychádza scenár, ktorý už skutočnosť, resp. príbeh spracuje podrobnejšie. Literárny 

scenár je ucelený slovesný text, ktorý obsahuje podrobné dialógy, dáva filmu dejovú podobu, 

uzatvára fázu literárno-dramaturgickej prípravy filmového diela. Hoci už tu nájdeme návrhy 
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scény, architektonického riešenia a pod. je to technický scenár, ktorý tieto skutočnosti obsahuje 

už presne a podrobne. V ňom sa definitívne formuje fabula, sujetové inštrukcie a dialógy, ná-

plň, kompozícia, veľkosť, dĺžka a následnosť jednotlivých záberov. V technickom scenári pre-

chádza dramaturgia literárneho scenára do obrazovej štruktúry filmu.  

Režisér musí vidieť svoje dielo vo fantázii tak, ako keby už bolo zobrazené na plátne. Až potom 

sa môže odhodlať na písanie technického scenára. Režijný scenár teda na rozdiel literárneho 

obsahuje množstvo údajov potrebných pre konkrétnu realizáciu spotu: zoznam členov realizač-

ného štábu a zoznam protagonistov s kontaktnými údajmi, časový harmonogram, charakteris-

tiku snímacej a výrobnej technológie, zoznam trikov a efektov, označenie záberov číslom, veľ-

kosťou, resp. pohybom kamery, dĺžkou trvania, trikom..., uvedenie úvodných, záverečných, 

resp. prekladových titulkov, grafy, obrázky, kresby, schémy, fotografie, animácie, archívne zá-

bery a ich zdroje, prílohy... hudobné partitúry a rámcový rozpočet. V priebehu akcie sa scenár 

spresňuje, dopĺňa... Je východiskom pre postprodukciu.  

 

2.2.1 Obraz 

Film prevzal od divadla množstvo výrazových prostriedkov, ako boli herci, kostýmy, masky, 

ale aj spôsoby zobrazenia scény, spôsoby osvetlenia atď. Okrem nich však získal od svojho 

zrodu aj vlastné špecifiká, rozvíjal ich na základe skúseností svojich tvorcov. 

Obraz je základom filmového diela. Dokazuje to aj história nemého filmu, resp. predstava di-

váka, ktorý dokáže vnímať obraz aj bez zvukovej zložky. Preto je dobré poznať základné pojmy 

z tejto oblasti nielen pre lepšie chápanie zdieľaného obsahu filmu, ale aj pre našu vlastnú 

tvorbu. 

 

2.2.1.1 Od políčka k záberu 

V prvom rade sú to útvary, jednotky, z ktorých sa filmové dielo skladá. Najmenšou jednotkou 

je okienko – políčko, ktoré vytvorilo pri premietaní ilúziu pohybu.  
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Vďaka spomenutej zotrvačnosti vnímania nášho oka – za sekundu... Kamera svojím objektí-

vom transformuje trojrozmerný priestor do dvojrozmerného (s výnimkou projekcie 3D), čím 

vytvára ilúziu reality.  

Viac políčok za sebou, pri premietaní, vytvorilo túto ilúziu pohybu – záber. Kamera tu zachytí 

určitý časový úsek, ktorý sa odohrá medzi jej spustením a zastavením. Samozrejme, že ho 

možno korigovať v rámci postprodukcie strihom atď. Záberom sústreďujeme pozornosť na 

konkrétnu situáciu, človeka, predmet, ale aj duševné rozpoloženie aktérov a pod. Spojením zá-

berov, ktoré divák jednotlivo nevníma, vzniká dej. Záber má svoj čas – dĺžku, priestor – obsah, 

ale aj výtvarnú skladbu vytvorenú kompozíciou záberu, osvetlením, veľkosťou atď. 

A tak, ako spojením políčok vzniká záber, tak spojením záberov vzniká scéna, kedysi v diva-

delnej reči označovaná ako dejstvo, resp. obraz. Ide tu o relatívne ucelený úsek hry, ktorú spája 

jednota deja, teda zobrazených osôb, ich konania v konkrétnom čase a prostredí. Spojením via-

cerých scén sa dostávame k sekvencii, kde už vidíme dej prezentovaný výraznejšie a je spájaný 

viac aj jednotou myšlienky. V prípade sekvencie je to dôležité, lebo tu môže prísť aj k zmene 

prostredia, či účinkujúcich. Spojením všetkých týchto jednotiek vzniká film. 

 

2.2.1.2  Záber a jeho metamorfózy 

Záber je základnou stavebnou jednotkou filmu a jeho tvorbe treba venovať mimoriadnu pozor-

nosť. Záleží tu aj na zvolenej strane, z ktorej skutočnosť snímame. Už tu môžeme vytvoriť 

zaujímavé efekty spôsobom prekrytia objektov a pod.  

Ešte väčší význam pre našu tvorbu má však uhol nášho snímania. Vyjadrujeme ním už často 

psychický stav umelca, protagonistu, vzťahy ľudí, ich citové rozpoloženie a pod. Základným 

pohľadom je prirodzený pohľad, ktorý zodpovedá rovine ľudských očí. Z podhľadu nakrú-

came, ak chceme zdôrazniť dôležité osobnosti, hrdinov príbehu, faraónov, kráľov, či superma-

nov... Naopak, z nadhľadu snímaný človek pôsobí opačným dojmom –ako podriadený, ustra-

šený, zbytočný... Naklonená rovina znamená diagonálne naklonenie kamery oproti ideálnemu 

vodorovnému horizontu.  Zaujímavé je aj umiestniť kameru vo výške detí. Divák sa tak vžíva 

viac do pozície detského hrdinu. 
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Svetlo je ďalším kľúčovým prvkom záberu. Vytvára nielen emocionalitu obrazu, ale často sa 

stáva aj priamo dejovým prvkom. Predstaví nám situáciu (deň, noc, dážď...) „Plné osvetlenie 

spredu zdôrazní listy stromov, ktoré budú dobre ožiarené. Obraz však bude pôsobiť trochu 

plošne. Pri osvetlení zboku získame obraz napolo svetlý a napolo tmavý –zdôrazníme objem 

stromu. Svetlo proti kamere (protisvetlo, “kontralicht“), spôsobí ostrý kontrast tmavého oliste-

nia na svetlej oblohe... 

 Ľ. Horník vo svojej prezentácii uvádza ako príklad aj klasický horor Upír Nosferatu, kde je 

svetlo ďalším dejovým prvkom, keďže upíri vplyvom denného svetla umierajú...  

Svetlo však môžeme využiť aj v spojení s predmetmi, cez ktoré film (žalúzie, rolety) divák 

sleduje. Osvetlenie môže meniť aj farbu, charakter predmetov, účinkujúcich. Podobne je to pri 

využití farebného osvetlenia, ktoré tiež môže zasiahnuť do filmu ako dejový prvok.  

Vo svojom filme Krnov mesto pokladov som začínal zábermi brieždenia za zvukov piesne J. 

Nohavicu – Vysvitlo slunce... a končil západom slnka s textom: „Dobrou noc Krnove. Dobrou 

noc město i jeho lidi. Žijte šťastně a opatrujte si svuj poklad. Je ním Vaše město...“ 

Zobraziť nakrúcanú skutočnosť podľa našich subjektívnych predstáv nám pomôže paradoxne 

predovšetkým objektív. Čím kvalitnejšia bude naša optika, tým viac možností máme.  

Nasnímať vysoký objekt z malej vzdialenosti nám pomôže širokouhlý objektív. Perspektíva 

bude zaujímavá, no proporcie zobrazenia budú skreslené tak, že blízke predmety budú neú-

merne väčšie.  

Hlavným výrazovým prostriedkom filmu je však sled záberov. Tu v ucelenej kompozícii vy-

jadrujeme podľa našich predstáv všetko to, čo od výsledného artefaktu požadujeme. 

Veľkosť záberu a jeho zmena majú veľký význam nielen v hranom filme. Upozorňujú, sús-

treďujú pozornosť diváka na snímaný predmet v súlade so zámerom autora snímky. Veľkosť 

snímaného objektu v zábere nám vo vzťahu k prostrediu pomáha dať záberu požadovanú emo-

cionálnu náplň.  

Podľa veľkosti zobrazovaného objektu (človeka, resp. človeka v teréne) môžeme záber označiť 

ako veľký celok (VC), celok (C), polocelok (PC),  polodetail (PD), detail (D), veľký detail 

(VD). 
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Každý záber má svoju charakteristiku, ktorá podmieňuje jeho použitie: 

Veľký celok (VC) je celkový záber na prostredie, lesy, budovy, mestá... Dominuje tu prostre-

die, ktoré potláča ľudský faktor. VC je spravidla úvodný, informatívny záber.  

Celok (C)   je celkový pohľad na postavu – človek a prostredie sú v rovnováhe (obidva prvky 

v celistvosti). Diváka zoznamuje s prostredím a vytvára predpoklady k emocionálnemu rozo-

hratiu. 

Polocelok (PC), nazýva sa často aj „americký plán“ – znižuje význam prostredia a sústreďuje 

pozornosť na správanie sa človeka. Človek je zobrazený približne do výšky kolien. Racionalita 

prostredia doznieva a do popredia vystupujú dramatické a emotívne aspekty. 

Polodetail (PD) sústreďuje pozornosť na ruky a tvár. Vplyv prostredia zaniká, presadzuje sa 

emotívnosť. Človek je zobrazený spravidla do pása. 

Detail (D) je napr. hlava človeka. Silno potláča racionálno-epickú zložku záberu. Emotívna 

zložka je najvýraznejšia. Môže to však byť aj detail predmetu. Má mimoriadnu funkciu, naprí-

klad pri zdôraznení charakteristiky človeka, charakteru predmetu, objasnení situácie a pod. 

Veľký detail (VD) je extrémne blízky záber so silným emocionálnym nábojom.  

Podľa Ľ. Horníka poznáme: 

Orientačný detail – použijeme ho, keď si situácia vyžaduje objasnenie akcie – bližší pohľad.  

Charakteristický detail je vhodný v prípade, keď si obrazový opis objektov vyžaduje bližší 

pohľad – charakteristiku objektu.  

Lyrický detail použijeme pri zdôraznení krásy určitých predmetov, dokonalosti a harmónie. 

Symbolický – keď potrebujeme vyjadriť čosi, čo sa už nedá nakrútiť, resp. nemáme k dispozícii 

výstižný obrazový materiál.  

Prestrihový detail sa používa pri spájaní jednotlivých scén, či už je to pri skracovaní reálneho 

času alebo pri nadväzovaní  pohybu a rozširovaní priestoru. 
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2.2.1.3 Pohyb, strih, sled záberov 

Okrem pohybu objektu pred kamerou poznáme a využívame aj množstvo pohybov kamery. 

Vnútorný pohyb postáv a predmetov mení vo filme veľkosť záberu. Pohyb kamery dáva filmu 

tempo a čas... Pohyb kamery je čosi iné ako pohyb potom vidí divák... V našom filme ho mô-

žeme dosiahnuť viacerými spôsobmi. Ak by sme nakrúcali preteky formule 1, zblízka, nena-

krútime nič... A tak sa teda vzdialime od objektu nášho záujmu. Tu však použijeme transfokátor 

(zoom), ktorý nám umožní si občas objekt priblížiť. To nám ilúziu pohybu dotvára. Priblížením 

však strácame perspektívu. V minulosti sa používal na priblíženie nájazd, v ktorom bola ka-

mera umiestnená na podstavci s kolieskami. Podobne v opačnom prípade šlo o odjazd. Teraz 

jazdu kamery nahrádza skôr zoom. Súbežná jazda vyjadruje vernosť pohybu a dosiahneme ju 

umiestnením kamery na pohybujúci sa objekt. 

Napríklad pri spomenutých pretekoch F1 prechádzame kamerou z jedného automobilu druhý 

a pod. Ľudovo označovaný švenk označuje pohyb kamery – prechod z jedného objektu na 

druhý. Panorámou nazývame zasa skôr pohyb kamery okolo vlastnej osi, napríklad pri popise, 

ilustrácii prostredia. Ilúziu pohybu pociťuje divák aj pri preostrení kamery z jedného záberu 

na druhý, napr. z detailu na celok apod. Tento prechod však dosahujeme predovšetkým strihom. 

Niektorí autori spomínajú aj rafku, t. j. strhnutie kamery, pri ktorom sa nedajú rozoznať sní-

mané objekty – vidíme len šmuhu... Pohyb vnímaného obrazu môže byť vo filme buď nepre-

rušený pohybom kamery, alebo uvedeným strihom.      

Dynamike filmu, či reklamného spotu však pomôže okrem pohybu hlavne strih, ktorým od-

stránime zbytočne dlhé, nefunkčné zábery. Strihom môžeme pohyb urýchliť, či naopak. Ale 

takisto umocniť dynamiku nášho snímku...  

Sled záberov dosiahnutý strihom je hlavným výrazovým prostriedkom filmu. Majú svoju veľ-

kosť, dĺžku, ale predovšetkým charakter – obsah. Zábery spájame podľa časovej, resp. dejovej 

línie, ale aj na základe racionálnej (príčina – následok) línie. Aj strihom – sledom záberov vy-

jadríme svoju predstavu, hlavnú myšlienku diela. Montáž záberov, dosiahnutá strihom je v pro-

cese formovania filmového obrazu neoddeliteľná od dramaturgie filmu a určuje ju dramatur-

gický zámer, sujet, alebo dramatický materiál – strih je jeho prostriedkom. Je prostriedkom 

dramaturgie. 
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2.2.1.4 Triky 

Využitie trikov sa používa takmer v každom reklamnom spote. Poznáme triky, kde upravujeme 

priamo tovar, aby mal vizuálnu príťažlivosť. No ozajstné tipy filmových trikov sú napríklad 

tie, ktoré sa vytvárajú priamo v kamere pri snímaní, laboratórne, ktoré sa ex-post riešia ná-

sledne trikovými zariadeniami, scénické – priamo pred kamerou, digitálne – spracované počí-

tačom, kombinované... Kopírovaním toho istého záberu dosiahneme ilúziu statickej fotografie, 

tzv. mŕtvolku. Pohyb môžeme robiť spomalený, normálny i zrýchlený, či spätný. Stále sa pou-

žíva aj stop–trik, ktorý vynašiel ešte Meliés. Poznáme aj  prekrývanie (napr. dvoj expozícia), 

zosvetlenie (preexpozícia), stmavenie (podexpozícia), či    predĺženie záberov – efekt rozma-

zaných záberov. Používajú sa však aj solarizácia, zrnitosť, rozostrenie, morfing (spájajúci dva 

rozdielne obrazy), warping – plynulá zmena – degradácia toho istého obrázku, dokresľovanie  

rukou, animácia (po okienku, kreslená, plôšková digitálna)...a mnohé ďalšie...  

 

2.2.2 Zvuk 

Aj keď je obraz základným komponentom filmového diela, bez zvukovej zložky si ho dnes už 

vieme predstaviť len v špecifických situáciách – napríklad, keď využívame ako výrazový pro-

striedok ticho. Je tomu tak už od roku 1930. Zvuk vo všetkých jeho podobách vytvára, resp. 

minimálne zvýrazňuje vnímanie času (dialóg, pieseň...), ale v niektorých prípadoch aj priestoru 

(napr. echo v jaskyni, pád do studne...), pohybu (zvuk približujúceho sa motoru auta...). A tak, 

ako (okrem režiséra) dáva základnú podobu filmovému obrazu kameraman či strihač, tak tu je 

to zvukový majster. Základom je predovšetkým hovorené slovo, ktoré predstavuje dramaturgia 

diela. Je dôležité vnímať aj ostatné základné druhy zvuku, ktorými sú okrem slova – hudba, 

ruchy a ticho. 

Hovorené slovo je v hranom filme najčastejšie v podobe dialógu, resp. monológu, či vnútor-

ného monológu. Komentár sa vyskytuje skôr v dokumentárnych filmoch, resp. aj v  reklam-

ných spotoch, záleží podľa konkrétneho žánru. 

Hudba je druhým základným vyjadrovacím prostriedkom zvukovej zložky filmu. Jej prostred-

níctvom dokážeme vyjadriť nielen samotný žáner filmu (western, horor...), ale aj vnútorné 



 
42 

rozpoloženie protagonistov.  Hudba dokáže deju dodať dynamiku, navodiť žiadané pocity di-

váka. Môže byť v kontexte s prostredím použitá často samostatne, ale aj pod hovoreným slo-

vom.  

Ďalším potrebným zvukovým komponentom sú ruchy. Nie sú len doplnkom obrazu či ostatnej 

zvukovej zložky. Sú neoddeliteľnou súčasťou obrazu. Vytvárajú celkovú atmosféru prostredia. 

Spolu s hudbou prinášajú emócie, napätie, či príjemnú atmosféru. Okrem toho  dokresľujú aj 

plynutie času či existenciu priestoru. Používame ich buď synchrónne s obrazom, alebo mimo 

deja.  

Ticho je posledným, no rozhodne nie zanedbateľným zvukovým komponentom filmového 

diela. Je to špecifický druh zvuku, ktorý nepočujeme... Môže dramaticky zdôrazniť napätie 

záberu, chvíle, prostredia. Vytvára dramatické pauzy v hovorenej reči či pri prerušení iných 

foriem zvuku.  
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3 Reklamný film 

 

3.1 K histórii reklamného filmu u nás 
Začiatky propagačného filmu sú vo svete bezprostredne späté so vznikom filmu. 

28. decembra 1895, keď sa uskutočnilo prvé kinematografické predstavenie (ešte ani August 

Lumiére netušil významový dosah toho, čo vlastne objavil), zrodil sa aj reklamný film. Doka-

zuje to „Odchod z továrne“, ktorý G. Sadoul nazýva „takmer reklamnou snímkou“. Aj keď M. 

Lukeš zaraďuje tento film, zobrazujúci usporiadaný odchod slušne pôsobiacich robotníkov 

z továrne, skôr do oblasti public relations, predsa len uvádza, že bratov Lumiérovcov možno 

považovať za praotcov reklamného propagačného filmu.  

Od tých čias si reklamný, resp. propagačný film našiel, ako účinná forma propagácie, svoje 

stále miesto v kinematografii i v oblasti propagácie. Pre svoje ciele ho nevyhnutne potrebovala 

každá forma spoločensko–ekonomickej formácie. V našej prvej republike vznikali menšie fil-

mové spoločnosti, ktoré nakrúcali aj reklamné filmy. Kritické názory bývalého socialistického 

zriadenia dokumentuje napríklad publikácia „Cesty k pravdě, či lži“, ktorá uvádza, že českos-

lovenská odroda filmovej reklamy patrila v tom čase medzi jej „najbastardnejšie prejavy“. Od-

borník na reklamu M. Lukeš už vtedy poukazoval na opak. Napríklad, na množstvo nadaných 

tvorcov, ako bol napr. B. Vošahlík, popredný povojnový režisér populárno–vedeckých filmov 

a na mnohých ďalších, z ktorých viacerí pracovali vo filmovom ateliéri Baťa, alebo s ním ex-

terne spolupracovali.  

Z najznámejších v oblasti hraného filmu spomeňme aspoň J. Ericha, či v oblasti animovaného 

propagačného filmu H. Týrlovú a J. Trnku. V tomto období sa začínajú objavovať aj prvé teo-

retické práce, zaoberajúce sa tvorbou reklamných filmov (napr. F. Gurtler: Film a nábor, 1944).  

Obdobie po skončení druhej svetovej vojny vytvorilo znárodnením, aj nedostatkom tovaru ab-

surdný názor, že hospodárske organizácie reklamu nepotrebujú, že je buržoáznym prežitkom. 

Preto sa aj nová filmová tvorba dostáva k slovu až v polovici päťdesiatych rokov. Vtedy (1957) 

bol u nás nakrútený aj prvý reklamný film „Hubertus“. K celkovému rozvoju propagačnej čin-

nosti v tomto období prispieva aj vznik špeciálneho štúdia Československého filmu – Propa-

gfilm, ktoré sa propagačným filmom venovalo pravidelne.  
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Úroveň týchto filmov bola veľmi rôznorodá, pokiaľ ide o ich obsah a formu. Napriek socialis-

tickému zriadeniu možno však toto obdobie charakterizovať skôr ako pozitívne –najmä vzhľa-

dom na vzrast počtu inštitúcií, ktoré propagačné filmy nakrúcali (napr. Merkur, Erpo, TEPS, 

Krátky film...). Zvyšoval sa aj počet nakrútených filmov (Merkur ich nakrúcal až 500 ročne), 

ich kvalita a počet podujatí. Možno sem zaradiť predovšetkým české a slovenské prehliadky 

propagačných filmov, ktoré sa uskutočnili od roku 1957. V tomto roku odvysielali televízne 

vysielače Praha a Ostrava prvé reklamné relácie.   

V roku 1965 sa vo vtedajšom Gottwaldove (Zlín) uskutočnil prvý medzinárodný festival krajín 

RVHP a Juhoslávie. S rozvojom nového média – televízie– počet propagačných filmov po-

stupne klesal a postupne zmenil svoju tvár takmer výlučne na žánre televíznej reklamy.  

História televíznej reklamy začína tam, kde končí náš stručný pohľad na propagačný film 

a končí zrodom, resp. rozšírením ďalšieho prenosového média – videotechniky. V celosveto-

vom meradle vznikla televízna reklama v štyridsiatych rokoch v USA, do socialistických krajín 

sa dostala s rozvojom televízie v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia. 

V Československu bola prvá televízna reklamná relácia vysielaná v roku 1957 a na Slovensku 

až o dva roky neskôr, v roku 1959.  

Prvé reklamné spoty začal na Slovensku nakrúcať Reklamný podnik štátneho obchodu, ktorý 

ich v roku 1959 nakrútil takmer 60. Nadviazal tak na svoju propagačnú tvorbu pre kiná. V roku 

1960 začína podnik pod novým názvom Reklama obchodu – závod Bratislava nakrúcať 16 mm 

filmy určené výhradne pre televíziu. Po počiatočných ťažkostiach sa začala kvalita filmov po-

stupne zlepšovať a v kontexte s tým narastali i vysielacie časy reklamy v televízii – fixovalo sa 

jej miesto v programovej skladbe. V roku 1966 boli v televíznych štúdiách v Prahe, Brne, Os-

trave, Bratislave a Košiciach vytvorené samostatné oddelenia, ktoré sa zameriavali práve na 

reklamné relácie. 

V roku 1967 sa v televízii narodil aj reklamný panáčik Vajíčko. Vyzeral tak, ako sa aj volal. 

Oválny panáčik s klobúčikom, ktorý uvádzal a oddeľoval programy od TV reklamy. Volala sa 

vtedy Naše tipy a TV tipy. Autorom bol Eduard Hofman (Stvorenie sveta, Rozprávka o psíčkovi 

a mačičke...). Pán Vajíčko sa stal rýchlo hviezdou. A preto, že uvádzal neskôr aj iné pro-

gramy, diváci mu vymysleli pani Vajíčkovú... 
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V roku 1968 sa začalo tvorbou reklamných spotov zaoberať aj reklamné oddelenie Slovenskej 

televízie, kde ich pripravovali do roku 1975. Odvtedy bol ich monopolným výrobcom reklamný 

podnik ERPO, ktorý vznikol v roku 1969. Vyrábal cca 250 spotov ročne, niekedy aj výrazne 

menej.  

Na toto obdobie si spomína J. Krupka v prológu svojej publikácie Česká reklama ako na naj-

drsnejšiu reklamu svojho detstva. Drsný detektív v úspešnej divokej prestrelke s maskovanými 

pištoľníkmi na záver spotu prehovorí: „Já věděl, že ten vrah je zrzavej. Tesla Color“. Pocho-

piteľne išlo o vtedy hit – farebný televízor...  

K zvýšeniu kvality televíznej reklamy prispel aj festival propagačných filmov, pôvodne urče-

ných pre kiná, neskôr výlučne pre televíziu, ktorý od roku 1983 prebiehal v Brne. Tento festival 

nadviazal po 25 rokoch na tradíciu zlínskeho festivalu krajín RVHP a Juhoslávie. Spolu so 

zrodom nového média videotechniky bol nazvaný ALFA VIDEO a patril k najväčším a najús-

pešnejším podujatiam v oblasti reklamy v období socializmu. Neskôr nadobudol medzinárodnú 

úroveň účasťou socialistických krajín v rámci súťažnej časti. Od roku 1987 sa ho však s nesú-

ťažnými kolekciami zúčastňovali aj krajiny Západu (USA, Taliansko...). Do súťažnej časti boli 

zaradené až po zmene zriadenia (1989), keďže ich úroveň presahovala obsahovo, ale hlavne po 

formálnej stránke spoty krajín socializmu.  

Mal som česť byť tu niekoľko rokov členom národnej i medzinárodnej poroty a musím povedať, 

že po stránke organizačnej toto podujatie možno smelo porovnať s dnešnými. Horšie na tom už 

bola kvalita spotov, ktoré robili na Slovensku dlhé roky len dvaja scenáristi. Každý deň jeden 

spot...  

Po roku 1989 sa situácia aj v oblasti reklamného filmu dramaticky zmenila. Prvé roky na no-

vom trhu v ČR často nazývajú panenskými, či zlatokopeckými. Skutočne to bol Klondike pre 

podnikateľov i reklamných pracovníkov. Vyhrávali často dobrodruhovia, ktorí sa riadili inštin-

ktom, riskovali, bojovali a často jednorazovo aj vyhrávali. Výdavky na reklamu síce narastali 

raketovo, no výskum bol cudzím slovom – reklamy do médií sa zadávali živelne a ľudia kupo-

vali, čo im ukázali. Väčšina financií na reklamu sa dávala do tlačovej reklamy – až do roku 

1994, do vzniku televízie (Nova). Analogická situácia bola na Slovensku až do vzniku TV 

Markíza. 
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Medzi najdôležitejšie podujatia v týchto rokoch patrili konferencie venované etickej samore-

gulácii – Reklama a samoregulace v rokoch 1996 a 1998. Najvýznamnejšie súťaže reklamnej 

kreativity tiež iniciovali najsilnejšie reklamné asociácie. Bolo tomu tak v prípade súťaže „Lou-

skáček“, ktorú už v roku 1993 rozbehla vtedajšia ARA, aby o dva roky neskôr vyhlásila prvý 

ročník súťaže „Zlatá pecka“ AČRA. Reklamné spoty boli a sú ich nevyhnutnou súčasťou.  Na 

Slovensku nahradil podujatie Alfa video – Zlatý klinec.  

 

3.2 Festivaly reklamnej tvorby 

Festivaly reklamnej kreativity mapujú i archivujú reklamnú tvorbu jednotlivých krajín a sveta-

dielov. Okrem toho prehliadky toho najlepšieho, čo sa vo sfére reklamy vytvorilo za uplynulý 

rok,  jednoznačne prispievajú aj k určovaniu nových trendov. 

Reklamné festivaly patria v celosvetovom meradle medzi vrcholné podujatia. Predstavujú sláv-

nostnú prehliadku najlepších reklamných výtvorov, najčastejšie reklamných spotov, printov, 

kampaní a pod. spravidla súťažného charakteru. Porota  je zložená z uznávaných odborníkov z 

oblasti marketingu a marketingovej komunikácie – udeľuje hlavnú cenu Grand prix a ocenenia 

najlepším dielam v rozličných kategóriách, napr. v Cannes je to Zlatý, Strieborný a Bronzový 

lev.  

Členiť ich možno podľa obsahu predovšetkým na festivaly kreativity, ktoré predstavujú väč-

šinu týchto podujatí a festivaly účinnosti – efektivity. Na festivaloch kreativity sa však berie 

do úvahy aj účinnosť pôsobenia reklamných artefaktov a naopak na festivale Effie porotcovia 

udeľujú viac ako tretinu bodov za kreativitu. Preto oddeľovať tieto kategórie od seba by bolo 

zbytočné a nesprávne. K festivalom patria slávnostné prehliadky kolekcií reklamných agentúr, 

štátu a podobne – bez súťažného zamerania. Z regionálneho hľadiska možno deliť podujatia na 

národné a medzinárodné.  

Význam podujatí možno vidieť vo viacerých rovinách. Súťaž predstavuje pre víťazov príleži-

tosť získať pracovné miesta a zákazky od veľkých klientov. Sprievodným cieľom býva, podľa 

charakteru podujatia, resp. pri prístupe širšej verejnosti, aj zábava pre zúčastnených a zisk uspo-

riadateľov. Okrem toho ide o stretnutie špičkových tvorcov a odborníkov na problematiku, 

ktoré posúva dopredu hranice kvality reklamy. Stáva sa určujúcim kritériom kvality reklamnej 
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kreativity, ktoré určuje nové formy a trendy. Množstvo kreatívnych pracovníkov agentúr, v 

snahe vyniknúť, robí spoty nie na zákazku klienta, ale pre festivalovú súťaž, čomu sa organi-

zátori bránia.  Jednak to totiž komplikuje objektivitu posudzovania pre porotcov, ale predsta-

vuje to aj nebezpečenstvo pre spomenuté  komplexné chápanie kreativity a efektivity. Prax už 

dokázala, že víťazný spot, či print, spĺňajúci kreatívne kritériá, nezachránil propagovanú firmu 

od krachu. 

 

3.2.1 Československé festivaly reklamnej tvorby 

Z historického hľadiska by bolo chybou nespomenúť opäť našu, resp. československú pre-

hliadku: Alfa video – festival televíznej reklamnej tvorby (1984-1991), resp. videoreklamy v 

Brne. Bol určený odbornej verejnosti – zadávateľom reklamy a jej tvorcom. Počas svojej exis-

tencie predstavoval vrcholné reklamné podujatie s medzinárodnou účasťou v socialistickom 

Československu. Vyvinul sa z medzinárodného festivalu propagačných filmov RVHP a Juhos-

lávie založeného v roku 1965 v Zlíne. Napriek tomu, že súťažnej časti sa zúčastňovali len kra-

jiny RVHP a Juhoslávia, pre rozvoj našej reklamy urobil veľmi veľa. Bolo to totiž v časoch, 

keď v Čechách pripravovalo reklamné spoty okrem Merkúru len pár subjektov a na Slovensku 

mohla nakrúcať reklamné spoty jediná reklamná agentúra – ERPO. V susednom Rakúsku už 

v týchto rokoch nakrúcali spoty desiatky reklamných agentúr. 

Spoty, ktoré sa na „Alfe“ premietali sa stávajú už súčasťou darčekových kaziet. Študenti sa 

z nich tešia a neveria, že boli časy, keď sme propagovali trojminútovými filmami napr. cesnak, 

či ovocie a zeleninu... 

Napriek zlým materiálnym, technickým podmienkam však na Alfa video boli české a slovenské 

spoty zásluhou tvorcov hodnotené dobre. Z krajín východného bloku predstavovalo špičku jed-

noznačne Maďarsko, ale naše spoty boli kvalitou porovnateľné. Výrazne slabšie boli sovietske 

spoty, kde svetlú výnimku tvorili súťažné kolekcie Litvy a Lotyšska. Podobne slabé boli spoty 

Poľska či Bulharska. Festival do roku 1989 pozostával z dvoch súťaží: česko-slovenskej a me-

dzinárodnej – ak totiž krajiny východného bloku vôbec spoty do súťaže zaslali. Na svoj čas bol 

však festival organizovaný relatívne veľkoryso.  
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Prínosom boli najmä nesúťažné prehliadky kolekcií tvorcov zo západnej Európy. K najpôsobi-

vejším vtedy patrili agentúry J. W. Thompson, talianska Armando Testa, spoty Severanov, ale 

aj vtedy Západných Nemcov a niektorých ďalších krajín. V pravom slova zmysle dokumento-

vali rozdiel medzi úrovňou a charakterom videoreklamy Východu a Západu. Odborné semináre 

za účasti zahraničia a kontakty tvorcov a zadávateľov pri sprievodných podujatiach však pred-

stavovali naozajstný reklamný boom v prednovembrovom Československu. V poslednom roč-

níku festivalu už súťažili spoty všetkých zúčastnených krajín medzi sebou. Teda aj Západu. 

Chybou krásy a vlastne aj príčinou konca festivalu v medzinárodnom rámci bol nielen rozdiel 

medzi úrovňou našich prác a zahraničných tvorcov, ale aj nezáujem zadávateľov zúčastniť sa 

posledného ročníka. 

Po rozdelení Československa v roku 1993 sa uskutočnil ešte jeden ročník Alfy video, no zmeny 

na reklamnom trhu prinieslo množstvo nových projektov v obidvoch republikách. Medzi tie 

najprestížnejšie patrila v ČR Louskáček a Zlatá pecka, v SR Zlatý klinec. 

Louskáček bola súťaž o najkreatívnejšiu reklamu v ČR, pripravovaná od r. 1993 Asociáciou 

komunikačných agentúr (AKA). V súčasnosti súťaž pod názvom „ADC Creative Awards" or-

ganizuje Art Directors Club (ADC). Súťaž o najlepšiu českú reklamu "Creative Awards" je 

súťažou pôvodných reklamných projektov zverejnených v Českej republike v kalendárnom 

roku predchádzajúcemu roku hodnotení. Ku kategóriám print, šport, film, rádio, direct marke-

ting, digital, media či dizajn, pribudla pred pár rokmi aj nová – Craft  (diela z oblasti filmu, 

ilustrácie, fotografie, typografie, hudby alebo copywritingu. Rozhodujúcou podmienkou účasti 

je pôvodný kreatívny koncept, čím sa rozumie vlastnosť kreatívneho konceptu spočívajúca v 

jeho nespochybniteľnej originalite. Usporiadateľ Art Directors Club Česká republika (ďalej len 

ADC), menuje jury, jej predsedu a formuluje súťažné kategórie a podmienky. 

Zlatá pecka je ďalšia súťaž o najkreatívnejšiu reklamu v ČR, festival reklamnej tvorby orga-

nizovaný od r. 1995 asociáciou AČRA MK (Asociácia českých reklamných agentúr a marke-

tingovej komunikácie). Súťaže sa môžu zúčastniť subjekty MK, ktoré pôsobia na území SR a 

ČR, a ich súťažné práce (farebné i čiernobiele inzeráty, televízne a rozhlasové spoty a iné au-

diovizuálne diela, multimediálne a internetové prezentácie, internetové reklamné formáty, bill-

boardy, plagáty, reklamné tlačoviny, ostatné diela a dizajn predmetov slúžiacich pre reklamu a 
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propagáciu), ktoré boli zverejnené v médiách. Ocenenie udeľuje odborná porota zložená z kre-

atívnych pracovníkov, zástupcov médií a VIP osobností. 

Bolo by však chybou nespomenúť v ČR ešte aspoň jeden festival, ktorý si napriek svojej rela-

tívnej krátkej existencii už získal nielen svojich priaznivcov, ale aj svoju vážnosť.  

Duhová kulička je medzinárodný festival, organizovaný od roku 2002 ako sprievodné podu-

jatie Medzinárodného festivalu filmov pre deti a mládež v Zlíne. Spočiatku mal svoje vlastné 

reklamné kategórie, cenná bola jeho orientácia na sociálnu reklamu a etiku. V súčasnosti je 

Duhová kulička konferencia o filmovom marketingu a zároveň súťaž, ktorá oceňuje najlepšiu 

marketingovú kampaň z oblasti hraného, animovaného a dokumentárneho filmu.  

Zlatý klinec – na Slovensku rok po rozdelení Československa pri zmenách reklamného trhu 

zorganizoval prvý ročník Zlatého klinca predovšetkým Klub reklamných agentúr Slovenska – 

KRAS. V súčasnosti je Zlatý klinec najvýznamnejšou a najprestížnejšou slovenskou kreatívnou 

súťažou. Základným kritériom hodnotenia je originalita a inovatívnosť kreatívneho nápadu a 

kvalita jeho realizácie. Spravidla v týchto kategóriách: print, poster a outdoor, TV a kinorek-

lama, rádio, interactive & on-line, techniques (direct mail, obaly, selfpromo…), médiá, kreati-

vita v PR, televízne upútavky a kampaň. Súťaž vyhlasuje od roku 1994 spoločnosť Ad Awards 

Association, s. r. o., a odbornými garantmi sú Klub reklamných agentúr Slovenska (KRAS), 

Art Director's Club Slovensko (ADC) a mesačník Stratégie.  Súčasťou ocenení odovzdávaných 

na tejto súťaži je aj cena Filip, ktorú udeľuje ADC slovenskej kreatívnej osobnosti za výni-

močný prínos v kreativite slovenskej reklamy. 

 

3.2.2 Medzinárodné festivaly reklamnej tvorby 

Svetové festivaly reklamnej tvorby však existovali už roky predtým. Tie najznámejšie a najna-

vštevovanejšie vznikli zhodou okolností vo Francúzsku. 

Prvým z nich je Cannes Lions – Zlatý lev, medzinárodný festival reklamného filmu v Cannes 

(od r. 1954). Ide o jeden z najznámejších prestížnych medzinárodných festivalov globálneho 

charakteru reklamnej kreativity na celom svete. Festivaly reklamného filmu tu organizovali už 

od r. 1940, oficiálne bol C. L. založený v r. 1954, keď sa uskutočnil jeho prvý ročník v 
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Benátkach. Potom bol striedavo organizovaný v Monte Carlo a v Cannes, kde definitívne za-

kotvil v r. 1984. Okrem hlavnej ceny, Grand Prix, ceny za najlepšie reklamnú kolekciu roka, 

ceny novinárov a pod. sú tu udeľované ceny Zlatý, Strieborný a Bronzový lev vo viacerých 

kategóriách – tie postupne do súťaže pribúdali v priebehu rokov (printy, dizajn, elektronické 

médiá, vonkajšia reklama, PR, direct marketing, on-line ... ale i sociálna reklama).  Najpopu-

lárnejšie však zostávajú reklamné spoty. Samostatnou súťažou v piatich kategóriách pre mla-

dých do 28 rokov z celého sveta je Young Lions a najnovšie sa C. L. usiluje aj o hodnotenie 

kampaní v kontexte kreativity a jej účinnosti. V súčasnosti týždenné stretnutia odborníkov po-

pri súťaži sprevádza množstvo seminárov, workshopov, výstav a zábavných podujatí. 

Druhým najznámejším podujatím je Epica Awards – je to medzinárodný festival reklamnej 

kreativity, ktorý organizujú Francúzi od roku 1986 vždy v inej svetovej metropole. Čo do počtu 

prihlásených príspevkov (cca 5000) a zúčastnených krajín je na druhom mieste za Cannes 

Lions. V roku 2001 sa uskutočnil 15. ročník v Prahe. Súťaží sa vo viac ako desiatich produk-

tových kategóriách rozdelených aj podľa médií, resp. charakteru, ako sú napr.: televízna, roz-

hlasová reklama, printy, reklamné kampane, kampane integrovanej MK, internetové stránky, 

grafický dizajn, direct marketing, kinoreklama atď. Porotu tvorí cca 35 novinárov z odborných 

reklamných periodík celého sveta. Najkreatívnejšiu práce sú každoročne vydané na DVD aj v 

ročenke Epica – book. 

Za údajne najväčší festival kreativity v Európe sa považuje v súčasnosti Eurobest (európsky 

festival tvorivosti). V roku 2017 sa uskutočnil už tridsiaty ročník podujatia v Londýne (festival 

sa tiež uskutočňuje každý rok v inom meste Európy). Organizuje ho tiež ten istý tím, čo Zlatého 

leva v Cannes. Má aj podobné kategórie, no i svoje vlastné špecifické – public relations, film, 

tlač, outdoor, direct marketing, médiá, interaktívna a mobilná reklama, rádio, dizajn, remeslá, 

integrovaná komunikácia, značky a zábava. Organizátori uvádzajú, že sa sústreďuje na „od-

vážnu kreativitu“ celého sveta. Diskutuje sa tu aj o budúcnosti reklamy a jej kreativity. Preto 

priťahuje pozornosť umeleckých režisérov, copywriterov, manažérov mediálnych agentúr, ale 

aj ich klientov, account manažérov, vedúcich agentúr, producentov a riaditeľov všetkých kon-

tinentov. 

Z európskych festivalov spomeňme ešte aspoň London International Advertising Awards 

(LIAA) – medzinárodný festival reklamy, ktorý vznikol v r. 1986. V posledných rokoch sa 
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súťaží napr. v kategóriách ako sú: billboardy, plagáty, inzeráty, obaly, rozhlasová, televízna 

reklama, dizajn, digital atď. – tie boli ďalej rozdelené podľa charakteru kampaní na: komerčné 

a sociálne, produktových kategórií (potraviny, odevy ...) atď. Hlavnú cenu Grand Prix udeľuje 

porota zostavená z niekoľkých desiatok odborníkov na jednotlivé kategórie z celého sveta. 

Okrem každoročne vydávaných propagačných materiálov si môžu záujemcovia objednať aj 

videokatalógy z jednotlivých ročníkov, resp. aj repliku znázorňujúcu maskota LIAA.  

Prvou lastovičkou v krajinách bývalého socialistického bloku bol po novembri 1989 poľský 

CRACKFILM. Svoj prvý ročník – Medzinárodný festival reklamného filmu Kraków ´91 – 

známejší pod názvom CRACKFILM odštartoval už v roku 1991. Oproti Alfe bol zaujímavý 

najmä tým, že nebol určený len odbornej verejnosti. Organizátori sa rozhodli urobiť z neho 

takmer štátny sviatok. Celé mesto žilo festivalovou atmosférou a livrejovaní usporiadatelia ví-

tali šampanským účastníkov podujatia v Národnom divadle, kde si mohol kúpiť vstupenku ľu-

bovoľný záujemca. Pri udeľovaní víťazných ocenení účinkovali poprední umelci a celý pro-

gram preberala v priamom prenose televízia. Výnos z akcie bol viac ako slušný a organizátor 

si mohol dovoliť venovať okrem Zlatého kyklopa aj finančnú prémiu 30 miliónov zlotých. Ako 

veľmi si Poliaci vážili úroveň našej vtedajšej reklamnej tvorby, resp. festival Alfa video, doku-

mentovala aj skutočnosť, že do medzinárodnej štvorčlennej poroty okrem Mike Foxa (Veľká 

Británia) a Jean Pierre Vignolla (Francúzsko) nominovali, ako viacročného člena medzinárod-

nej poroty z Alfavideo, aj mňa, za Československo. 

Medzinárodný rámec súťaže predovšetkým postkomunistických krajina však reprezentuje v sú-

časnosti Golden Drum - Zlatý bubon, reklamný festival organizovaný od r. 1994 v Portoroži 

(Slovinsko) predovšetkým pre krajiny východného európskeho bloku. Zaujímavé bolo členenie 

kategórií pred pár rokmi na single channel a multi channel, následne v produktových kategó-

riách (jedlá, nápoje ...). Porotu tvoria odborníci na MK z celého sveta. Súčasťou programu 

bývajú aj "kreatívne laboratóriá" pre účastníkov.  

Red Apple– moskovský medzinárodný festival reklamy a marketingu sa organizuje v Moskve 

od roku 1990. V začiatkoch mal festival len jednu kategóriu, neskôr rozšíril ponuku na podobné 

kategórie ako na ostatných festivaloch, napr.: tlačová reklama, vonkajšia reklama, komuni-

kačný dizajn, etikety a obaly, mediálne projekty, reklamná kampaň, rozhlasová reklama, ne-

štandardné médiá, spomienkové predmety, reklamné fotografie, internetové kampane, sociálne 
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kampane ... Festivalu sa zúčastní každý rok cca 5000 odborníkov na reklamu, dizajn a zástup-

cov podnikateľskej sféry a uskutočňuje sa pod záštitou vlády, obchodnej komory a asociácie 

reklamných agentúr.   

Toľko o festivaloch kreativity v Európe.  

V USA vymysleli aj ďalšie festivaly, napr. Clio Awards, ktoré však Európu veľmi nezaují-

majú. Na rozdiel od festivalu efektivity, ktorý tiež vznikol v USA.  

Effie Awards – je medzinárodný festival reklamy založený v roku 1968 v New Yorku. Je za-

meraný na účinnosť reklamných kampaní. Hodnotenie kreativity je súčasťou, ale ocenenie sa 

udeľuje výsledkom reklamných kampaní či prostriedkov na základe stanovených cieľov a vý-

sledkov (t j. záleží na tom, ako kampane naplnili klientom stanovený cieľ). New York Ame-

rican Association súťaž prezentuje každoročne s cieľom predstaviť najefektívnejšie reklamné 

kampane sveta. Od r. 1981 sa organizuje aj v Európe, najskôr v Nemecku ako Euro Effie a v 

roku 1999 sa po prvýkrát Effie usporiadala tiež v ČR a SR. Viac menej pravidelne sa uskutoč-

ňuje raz ročne asi v 40 krajinách sveta a podobne ako v Európe, má súťaž svoje zastúpenie aj 

v Ázii alebo Afrike. 

Chybou by bolo nespomenúť aj projekciu najúspešnejších reklamných spotov sveta na finále 

ligy amerického futbalu Super Bowl. Super Bowl je suverénne najpopulárnejší americký tele-

vízny prenos. Tým vôbec najsledovanejším bol Super Bowl XLIX v roku 2015, ktorého prie-

merná sledovanosť predstavovala 114,4 milióna divákov. Cena za 30 sekundový spot vysielaný 

počas zápasu prevyšuje 5 miliónov dolárov. Akciu pozerá skoro každý Američan a tak spoloč-

nosti platia tieto astronomické sumy za nápadité reklamy, ktoré sa tento rok blížia už k sume 6 

miliónov dolárov. Štatistika uvádza, že v prípade odovzdávania filmových Oscarov, by bola 

táto cena len asi tretinová... 

Na záver spomeňme čosi aj o komercii. Typickým predstaviteľom podujatia komerčného cha-

rakteru je Noc reklamožrútov - reprezentačná prehliadka reklamných spotov zbierky Jeana-

Marie Boursicota, ktorá účastníkom umožňuje sledovať celú noc "klenoty" reklamných spotov. 

Tie sú rozčlenené do kategórií podľa krajín, agentúr, resp. aj podľa dátumu vzniku a pod., s 

ktorou Boursicot "kočuje" po svete. Záujemcovia o zaradenie svojich spotov do zbierky majú 

možnosť zaslať ukážky a uhradiť poplatok. Ide tu skôr o komerčnú zábavnú akciu (návštevníci 
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vo väčšine krajín musia platiť vstupné).  Má však význam ako propagácia pre zobrazované 

produkty, resp. firmy, inšpirácia pre reklamných tvorcov, vzdelávací blok pre študentov, archi-

vačný prostriedok a dôležitý nástroj propagácie pre televíznu reklamu (či už ako žáner alebo 

médium). A isto aj pre organizátora. Peniaze za vloženie poplatku alebo zo vstupeniek na akciu 

nie sú zanedbateľné... 

Dôležitosť existencie festivalov kreativity dokumentuje aj Gunn Report – rebríček zostavený 

z poradia ocenených prestížnych festivalov reklamy sveta, značiek, agentúr, režisérov atď. Po 

prvýkrát ho zostavil Donald Gunn (bývalý textár a riaditeľ kreatívnych zdrojov svetovej siete 

Leo Burnett, dvojnásobný prezident poroty Cannes Lions). Od tých čias jeho spoločnosť zos-

tavuje zoznam víťazov všetkých svetových ocenení a súťaží na národnej, regionálnej i globál-

nej úrovni pravidelne v elektronických i printových médiách. Slúži reklamnému priemyslu ako 

podklad pre výber agentúr, ale je aj významnou štatistickou databázou pre súťažiace agentúry. 

 

3.3  K teoretickým aspektom reklamného filmu (videoreklamy )  

alebo –Audiovizuálne propagačné prostriedky 
Film, televízia, video a internet  patria medzi audiovizuálne prostriedky masovej komunikácie. 

Svojím pôsobením na primárne receptory človeka (zrak a sluch), ale aj schopnosťou zasiahnuť 

mimoriadne veľkú cieľovú skupinu sa zaraďujú medzi najúčinnejšie nosiče informácií vôbec. 

Množstvo výskumov dokazuje, že počuté informácie si pamätá približne 20 %, videné 30 %, 

no audiovizuálne až 60 % recipientov.  

Audiovizuálne prostriedky masovej komunikácie zaraďujeme medzi najfrekventovanejšie 

a najúčinnejšie nosiče reklamy v celosvetovom meradle. Práve audiovizuálne propagačné pro-

striedky: reklamný film, reklamné vysielanie v televízii, videoreklamu na internete na základe 

ich emocionálneho pôsobenia považujeme za najpôsobivejšie zo všetkých propagačných pro-

striedkov. Dokazuje to i prehľad výdavkov na reklamu v televízii. Okrem iného to spôsobuje 

fakt, že sa množstvo divákov domnieva (predovšetkým pre finančnú náročnosť televíznej re-

klamy), že ten, kto sa prezentuje prostredníctvom obrazovky to naozaj vie, je teda seriózny 

partner.  
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Ak by to platilo naozaj, tak ako sme to uviedli v predošlej časti práce, práve televízna reklama 

sa stáva pre recipientov nepriateľom číslo jeden... 

Audiovizuálne médiá však nepatria a ani nemôžu patriť k top prostriedkom v každej situácii. 

Voľba vhodného propagačného prostriedku závisí vždy od predmetu a cieľa propagácie, cieľo-

vej skupiny, finančných možností zadávateľa atď. 

Audiovizuálne propagačné prostriedky spája rad spoločných výhod, ktoré ich často uprednos-

tňujú pri výbere vhodného prostriedku pre reklamnú kampaň. Za základné výhody pôsobenia 

audiovizuálnych médií považujeme pôsobenie na primárne receptory (zrak a sluch) recipienta, 

zachytenie propagovanej skutočnosti v pohybe a vo farbe, vysokú mieru názornosti predvede-

nia i emotívneho pôsobenia, vysokú mieru sústredenia pri audiovizuálnom pôsobení a možnosť 

zasiahnuť široké vrstvy recipientov.  

Medzi ďalšie prednosti patrí pôsobenie v čase oddychu, nízka cena v prepočte na počet reci-

pientov atď., ktoré však vyplývajú skôr zo špecifických možností jednotlivých audiovizuálnych 

médií. Rozdeliť audiovizuálne prostriedky by bolo možné z rozličných hľadísk. Môžeme sa 

s nimi stretnúť v kine, v televízii, na webových stránkach, sociálnych sieťach, ale aj priamo pri 

návšteve klienta, či pri jeho eventoch. Za určujúce považujeme ich členenie podľa techniky 

spracovania, resp. podľa nosičov, médií, ktoré determinujú aj miesto ich predvedenia. Podľa 

toho ich delíme primárne na reklamný film, reklamné vysielanie v televízii a videoreklamu na 

internete. Samozrejme, že ide o nosiče, ktoré sa navzájom kombinujú, napr. reklamný film sa 

nemusí premietať len v kine, ale aj v televízii, či na internete, resp. reklamné spoty môžu byť 

sledované prostredníctvom videotechniky, resp. plošných monitorov aj na mnohých iných 

miestach (lietadlá, reštaurácie, podchody...). 

 

3.3.1 Reklamný film 

Za reklamný film považujeme reklamnú informáciu v dĺžke trvania niekoľkých minút, spraco-

vanú v minulosti klasickou filmovou technológiou (kamera, strih, zvuk atď.), v súčasnosti však 

už spravidla videotechnikou. Kratšie snímky (spoty, či clipy) spadajú do oblasti reklamy, kým 

dlhšie (nad 10 min.) zasa skôr do oblasti propagácie turistického ruchu, štátnej propagácie, 

sociálnej reklamy, resp. public relations. Reklamný film patrí stále medzi moderné propagačné 
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prostriedky s vysokou mierou názornosti. Dominantnou zložkou jeho pôsobenia je obraz, ktorý 

dopĺňa zvuk (slovo, hudba, resp. ruchy). Posledné roky však kiná reklame veľmi neprajú.  

 

3.3.1.1 Špecifické prednosti reklamného filmu v kine – kinoreklama 

Medzi špecifické vlastnosti reklamného filmu patrí primárne miesto jeho predvedenia. V  mi-

nulých rokoch (v čase socializmu) sa totiž premietal predovšetkým v kinosálach po tradičnom 

„žurnále“ – filmovom týždenníku. Prostredníctvom ďalších médií ho však možno vidieť aj 

v televíznom vysielaní či prostredníctvom videotechniky na internete, ale aj výstavách, veľtr-

hoch a pod. V prípade projekcie filmu v kinosále je jeho pôsobenie umocnené množstvom 

ďalších faktorov. Predovšetkým je to kvalita reprodukcie (veľká obrazovka a dokonalý zvuk), 

ale aj fakt, že divák prichádza do kina dobrovoľne, pripravený si so záujmom pozrieť program, 

ktorý si sám zvolil. V nerušenej atmosfére kinosály, kde je stupeň koncentrácie mimoriadne 

vysoký, uvidí aj reklamný film (v súčasnosti ide o spot, či trailer), kvôli ktorému však do kina 

neprišiel. Navyše si reklamu nemôže prepnúť na iný kanál ako v televízii. Je to výhoda skôr 

pre inzerenta, nie pre diváka... 

V súčasnosti sa však s reklamným filmom stretávame v kine už iba ojedinele. Reklamu v ki-

nách okrem plagátov, reklamných pútačov predstavujú v súčasnosti na plátne reklamné spoty 

na produkty a  trailery – ukážky z nových filmov. Spoty sú buď identické s TV reklamou, alebo 

sú dlhšie – ide o ich rozšírenú verziu. 

Reklama v kine nemá pôsobiť na diváka násilne svojimi apelmi, ale propagovanú skutočnosť 

by mu mala priblížiť nevtieravou, zaujímavou, často i umeleckou formou. Hoci v prípade kina 

zasiahne výrazne menšiu cieľovú skupinu ako v prípade televízie, výhodou je tu i kolektívnosť 

vnímania, resp. možnosť následnej názorovej konfrontácie, ktorá výsledný dojem umocňuje. 

Prednosťou reklamného filmu, resp. spotu či traileru je i skutočnosť, že v prípade kina poznáme 

do určitej miery cieľovú skupinu. Filmové publikum tvoria totiž prevažne mladí ľudia vo veku 

do 30 rokov. Práve im treba reklamnú výpoveď prispôsobiť obsahovo i formálne. Vymedziť 

cieľovú skupinu možno i podľa charakteru hlavného filmového programu, resp. jeho žánru. 

Za špecifické prednosti reklamného filmu pri premietaní v kinosále považujeme teda najmä: 

mimoriadne vysokú koncentráciu pozornosti filmového diváka, skupinovú sledovanosť 
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umocnenú prípadnou názorovou konfrontáciou, možnosť určitého vymedzenia cieľovej sku-

piny podľa najfrekventovanejšej skupiny návštevníkov, resp. podľa žánru hlavného filmového 

predstavenia. 

Ďalšie výhody reklamného filmu pramenia (v prípade využitia klasickej filmovej techniky 

a technológie) zo špecifických snímacích možností (napr. tvorba umeleckých obrazov), ktorá 

má však v porovnaní s videotechnikou aj dosť nevýhod - nevýhodou je aj počet návštevníkov 

obmedzený priestorom kinosál a tým aj relatívne vysoká cena tohto prostriedku v prepočte na 

jedného recipienta. 

V súčasnosti sa však nakrúcajú reklamné filmy, ktoré propagujú oblasť cestovného ruchu (napr. 

jednotlivé regióny, mestá), motorizmu, aktivít pre voľný čas...  a stretávame sa s nimi nielen 

v televízii či na internete, ale aj na výstavách s touto tematikou, priamo v podnikoch v rámci 

PR, ale aj na iných miestach.   

 

3.3.1.2 Druhy reklamného filmu 

Reklamný film možno tiež členiť z rozličných hľadísk. Podľa obsahu informácií je iný, ako 

filmy inštruktážne, ktoré majú tiež reklamnú funkciu. Z formálneho hľadiska možno filmy roz-

deliť na hrané, animované a kombinované, no je možné robiť aj členenia podľa už spomenutého 

miesta predvedenia, dĺžky atď. Uvedená kategorizácia sa týka nielen filmov, ale aj televíznej 

reklamy či videoreklamy. 

Úlohou inštruktážnych filmov je názorne ukázať výrobok v akcii, naučiť adresáta, ako s ním 

treba zaobchádzať. Môže teda ísť o návod na použitie pre strojové zariadenie, elektrospotrebiče 

atď., prípadne o názornú informáciu, týkajúcu sa poskytovaných služieb. Keď hovoríme o pro-

pagačnom filme a nie o reklamnom, nepôjde tu len o ponuku výrobkov a služieb, ale aj o pro-

pagáciu spoločensko-výchovnú (resp. sociálnu reklamu), napr. návod ako sa starať o chrup, 

rady k racionálnej výžive, štátnu propagáciu (propagáciu štátu), ale aj filmy určené na podporu 

volebných kampaní a pod. Vzhľadom na charakter a zmysel tohto filmu je tu potreba jas-

ného, jednoznačného a názorného vyjadrenia zámeru, aj technickej dokonalosti filmu. 

Reklamné filmy musia mať pôsobivú argumentáciu, logiku i dynamiku deja, myšlienkový vtip, 

aj vysoko profesionálne realizačné i technické spracovanie. 
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Z formálneho hľadiska sme uviedli členenie na hrané, animované a kombinované. 

V hraných filmoch je možnosť ukázať propagovanú skutočnosť, napr. výrobok bezprostredne 

v akcii. Predstavujú ho herci a zábery sú zhodné so skutočnosťou. Námetom i dejom nám môžu 

pripomínať (s výnimkou metráže) celovečerný hraný film. Podľa toho, či vo filme dominuje 

propagovaný predmet, alebo je v rovnováhe s hercami, vyčleňuje Křížek (1984, s.191-199) 

z hraných filmov tzv. predvádzacie, v ktorých je „hlavným hercom“ sám výrobok. Ten však 

(resp. služba) v reklamnom filme musí byť aj hlavným hrdinom. Táto charakteristika by mohla 

zamieňať hraný film s inštruktážnym. Pôsobivosť hraných filmov je predovšetkým v ich ná-

zornosti a vo vecnosti. Hrané filmy musia byť vzhľadom na scenár myšlienkovo nápadité, de-

jové a profesionálne, aj pokiaľ ide o účinkujúcich. 

Animované filmy bývajú členené predovšetkým na bábkové a kreslené – generované počíta-

čom. V bábkových hrajú ľudí, zvieratá, či oživené predmety bábky. Kreslené „počítačové“ 

filmy sú však frekventovanejšie, obľúbenejšie najmä v spojení s humorom. Obľubu dokazuje 

i množstvo úspechov týchto filmov, napr. svetoznámy kreslený seriál Pepek – námorník, ktorý 

vznikol na základe reklamného filmu propagujúceho špenát. Alebo aj reklamné využitie posta-

vičiek Simpsonovcov v súčasnosti. Ako vidno, nádej na úspech má len film, ktorý má výtvarnú 

hodnotu, originálny námet, vtip a často i spomenutý humor. Dnes sa kreslené filmy realizujú 

počítačovou technikou, ktorá nielen uľahčuje fázovanie pohybu, ale prináša množstvo nových 

výhod. Cena výroby tých kvalitných je však závratná... 

Kombinované filmy sú spravidla označované ako trikové a umožňujú vyjadrenie reklamného 

zámeru množstvom originálnych foriem. Vznikajú kombináciou hraných a animovaných fil-

mov. Samotných trikov, ktoré umožňuje videokamera, resp. trikový pult je však omnoho viac. 

Vznikajú napr. fotografovaním výrezov hotového filmu, zmnožením záberov na jednom po-

líčku, zakrytím jednej jeho časti a pod. To sú však len triky (pozri v predošlej časti práce – 

triky), ktorými film začínal – dnes je situácia iná – alebo slovami tvorcov špeciálnych efektov 

filmu S. Spielberga Stratený svet – počítače dnes dokážu v animácii doslova všetko. 

Ako sme však už uviedli – reklamný, či propagačný film dnes uvidíme skôr na špecializova-

ných výstavách, veľtrhoch, tlačových konferenciách, ale aj na ďalších podujatiach propagač-

ného charakteru, resp. aj v hypermarketoch a na miestach predaja. 
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V rámci kina sa stretneme pochopiteľne aj s ďalšími propagačnými prostriedkami mimo filmo-

vého plátna. Predovšetkým tu hovoríme o reklamných predmetoch súvisiacich s premietanými 

filmami. Patria sem nielen reklamné plagáty, stojany s figurínami, ale často aj tričká, samo-

lepky, CD – soundtracky, atď. Potravinové reťazce uvádzajú často na pohároch, táckach, oba-

loch tiež logo filmov. 

 

3.3.2 Reklamné vysielanie v televízii 

Pod reklamným vysielaním v televízii máme na mysli všetky audiovizuálne propagačné pro-

striedky šírené prenosovou technikou (káblom, satelitom...) tohto média. Patrí sem aj  reklamný 

film či videoreklama, ktorých špecifiká uvádzame na inom mieste. 

 

3.3.2.1 Špecifiká reklamného vysielania v televízii 

Napriek tomu, že televízia patrí k najmladším prostriedkom masovej komunikácie, je aj v sú-

časnosti jedným z najúčinnejších nositeľov reklamných výpovedí. Jej hlavným konkurentom 

bola periodická tlač, no v súčasnosti je to predovšetkým internet. Účinnosť televízneho vysie-

lania vyplýva z možností, ktoré má televízia spolu s filmom (audiovizuálne pôsobenie) – vyu-

žitie farby, zachytenie pohybu, resp. deja, názornosť atď.), ale aj z jej vlastných špecifík. V prí-

pade televízie totiž pôsobenie zasahuje omnoho širší okruh recipientov, ako pri premietnutí 

reklamného filmu. V súčasnosti, keď aspoň jeden televízny prijímač vlastní prakticky každá 

domácnosť, patrí toto médium naozaj k najmasovejším.  

Účinnosť pôsobenia televízie si uvedomíme pri obľúbenosti tohto média, resp. pri množstve 

času, ktorý pri televízii prežije priemerný divák. Ďalším pozitívom televízneho reklamného 

vysielania je, že ho diváci sledujú v čase oddychu, keď sú informáciám viac prístupní. Nemusia 

pritom prejaviť žiadnu aktivitu. Reklamný oznam prijíma divák ešte omnoho aktívnejšie, ak je 

zaradený do jeho obľúbenej relácie (napr. oznam o novom druhu motorového oleja do relácie 

pre motoristov). Tu je totiž možnosť presnejšieho vymedzenia cieľovej skupiny. Vo všeobec-

nosti však platí, že práve masovosť si žiada prispôsobiť predmet reklamy čo najširším vrstvám 

televíznych divákov, a tak sa orientovať v tomto prípade  predovšetkým na výrobky masovej 
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spotreby (potraviny, kozmetiku a pod.). Ďalšou výhodou televíznych reklamných relácií je ope-

ratívnosť, prejavujúca sa jednak v možnosti rýchlo a účinne – názorne oznámiť fakty recipien-

tovi a jednak v tom, že propagovaný tovar si má možnosť recipient kúpiť, resp. propagovanú 

akciu navštíviť ešte v ten istý deň. 

Clow a Baack (2008, s. 231) uvádzajú ako základné výhody a nevýhody TV ako média pre náš 

reklamný oznam: 

Výhody:           Nevýhody: 

1. Vysoký zásah          1. Väčší clutter 

2. Vysoký potenciál frekvencie        2. Nižšia miera zapamätateľnosti 

3. Nízke náklady na jeden kontakt                          3. Prepínanie kanálov v dobe reklamy 

4. Vysoká itruzívna hodnota (obraz, zvuk)      4. Malý objem informácií 

5. Kvalitné kreatívne príležitosti                   5. Vysoké náklady na jednu reklamu 

6. Segmentačné možnosti prostredníctvom  

káblovej televízie 

Výrazové prostriedky má televízia takmer spoločné s filmom. K čiastkovým nevýhodám 

(oproti napr. internetu) patrí jednosmernosť, ale aj krátka životnosť reklamného vysielania 

(zmeny v módnych trendoch). K zvýšeniu jej účinnosti však prispieva možnosť častej opako-

vanosti oproti kinu. Nevýhodu malých televíznych obrazoviek odstránilo používanie domáceho 

dataprojektoru, ale aj veľkorozmernej obrazovky LCD a hlavne ich masová prístupnosť, ktorú 

spôsobila cena videotechniky v poslednom období. Najsledovanejší, ale aj najdrahší vysielací 

čas televízneho vysielania je medzi 19. a 22. hodinou, predovšetkým v čase pracovného voľna, 

zvlášť v nedeľu. To už sú ľudia doma z víkendu. Rovnako dôležité je prispôsobiť vysielanie 

spotu programu, ktorý bude po ňom, či pred ním divák sledovať. 

Za špecifické prednosti televíznej reklamy považujeme teda predovšetkým možnosť zasiahnu-

tia najširšej cieľovej skupiny spomedzi všetkých ostatných masmédií, nízke náklady na výrobu 

reklamných relácií v prepočte na počet divákov, možnosť vymedzenia cieľovej skupiny podľa 

času, resp. charakteru relácie, do ktorej sú propagačné informácie zaradené, pôsobenie v čase 

oddychu v domácom prostredí, ktoré je zvlášť optimálne pre príjem reklamných informácií, 
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operatívnosť, t. j. nielen rýchlu prípravu a výrobu televíznych programov, ale najmä rýchlu 

možnosť oznámenia informácie.  

Účinnosť televíznej reklamy uberajú čiastkovo negatíva, ako je napr. malá plastickosť, či ob-

medzenie záberu veľkosťou obrazovky, relatívne nižšia sústredenosť diváka (v porovnaní s ki-

nosálou), kolísavosť záujmu divákov v závislosti od programu a pod. Hlavným negatívom sa 

v súčasnosti stalo enormné množstvo televíznej reklamy a to predovšetkým vo vysielaní ko-

merčných televíznych staníc. To dokazujeme svojím výskumom v záverečnej časti tejto práce. 

Divákom prekáža najviac množstvo reklamy a jej „vstupy“ do filmov a ďalších relácií na ko-

merčných staniciach. 

Napriek tomu však Miles Young v „Ogilvy o reklamě“ (2018, s. 35) toto médium v kontexte 

s reklamou obhajuje. A celkom logicky. Uvádza 6 dôvodov prečo „televízia nie je mŕtva“: 

a) Ponúka najbezpečnejší spôsob dosiahnutia veľkého zásahu (net reachy); 

b) Netrpí na podvodné zobrazovanie (ad fraud), ktoré môže poškvrniť až tretinu výdavkov 

do digitálu; 

c) Televízne publikum je neprávom podceňované, keďže podobný obsah používajú aj iné 

médiá... Keď budú údaje o sledovanosti „reálne“, reklamné výdaje sa zvýšia; 

d) Televízia zostáva stále najlepším nástrojom na ovplyvňovanie emócií, čo potrebujú pre-

dovšetkým silné brandy; 

e) Je tu množstvo ekonometrických dôkazov, ktoré jednoznačne dokazujú, že škrty televíz-

nych rozpočtov na reklamu predaju škodia; 

f) Online priestor sám o sebe podporuje televíziu: internetové firmy sú druhou najväčšou 

kategóriou medzi zadávateľmi televíznej reklamy. Či Youngove slová platia len pre USA, 

alebo aj pre nás, ukážu najbližšie roky...  

 

3.3.2.2 Druhy televízneho reklamného vysielania 

Vyčleniť základné druhy reklamných televíznych relácií je potrebné preto, že v spojitosti so 

zamieňaním pojmov propagácia a reklama sa rovnako často nerozlišuje ani televízna propagá-

cia a reklama. Vyplýva to zo skutočnosti, že televízna reklama má u nás nielen dlhoročnú tra-

díciu, ale v posledných rokoch zaznamenala nebývalý vzostupný trend. 
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Propagačné relácie možno členiť podľa ich primárneho zamerania na celky ekonomickej, či 

mimoekonomickej propagácie. Vzhľadom na spôsob spracovania by bolo možné využiť člene-

nie uvedené pri filme (hrané, animované, kombinované). Podľa techniky spracovania by sme 

ich mohli rozdeliť i na diapozitív, videosnímku a televízny propagačný film (Křížek, 1984, s. 

196-199). Zaujímavé je aj členenie Prachára (Reklama, 1993, s. 241) na živé vysielanie, keď 

herec, komentátor a pod. zastupuje výrobcu a predvádza tovar a na propagačné filmy. Takisto 

by tu bolo možné využiť kategorizáciu rozhlasových reklamných relácií napr. reklamný rozho-

vor, oznam, odporúčanie známymi osobnosťami, rady divákom, reklamné heslá, piesne, súťaže 

a pod., pričom sa viaceré z nich viažu do kompaktných celkov. 

Vo všeobecnosti ich možno rozdeliť aj podľa miery reklamných informácií v konkrétnej relácii 

na primárne reklamné relácie (televízna reklama, teleshoping, sponzorský odkaz, informácie 

o nových filmoch, módne prehliadky atď.) a na sekundárne reklamné relácie, kde je reklama 

súčasťou ich celkového pôsobenia (rady lekára, reportáže z akcií firiem, súťaže atď.). 

Televíznu reklamu – program s konkrétnym názvom REKLAMA ako jeden z druhov propa-

gačného vysielania vzhľadom na svoj špecifický charakter i význam, aký má v súčasnosti, po-

važujeme často za najdôležitejší audiovizuálny reklamný prostriedok. Preto ju na tomto mieste 

nielen vyčleňujeme z celkového rámca so samostatnou charakteristikou, ale práve na nej de-

monštrujeme problematiku tvorby audiovizuálnych reklamných spotov vo všeobecnosti. 

 

3.3.3 Televízna reklama 

Za televíznu reklamu považujeme primárne krátke, spravidla niekoľkosekundové spoty ko-

merčného charakteru zverejňované prostredníctvom televízie. Tak ich ostatne identifikuje aj 

znelka či označenie v programoch s tým, že musia byť rozoznateľné a oddelené od ostatných 

relácií. Predmetom televíznej reklamy je takmer výlučne tovar, resp. výrobok alebo služba. Pre 

televíznu reklamu je najvhodnejším predmetom tovar masovej spotreby  (potraviny, pracie 

prášky, kozmetika, nápoje, textil atď.). Ten je hlavným „hrdinom“ reklamy bez ohľadu na cha-

rakter, resp. spracovanie spotu. Dĺžka reklamných spotov sa pohybuje spravidla v rozpätí od 5 

do 50 sekúnd, no priemerom zostáva naďalej dĺžka okolo 30 sekúnd. Poznáme však aj dlhšie 

spoty, presahujúce minútu, predovšetkým v prípade dejového riešenia snímky, či videoclipu.  
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3.3.3.1 Druhy televíznej reklamy 

Druhy, resp. žánre televíznej reklamy môžeme členiť podľa charakteru reklamného spotu na 

oznamy, odporúčania – rady divákom, predvádzania výrobkov, minipríbehy a reklamné piesne. 

Špecifický charakter majú ďalšie reklamné celky, ktoré sa v rámci reklamných blokov ucelené 

nevyskytujú. Sem patrí predovšetkým, videoklip, teleshoping, sponzorský odkaz, injektáž a jin-

gle.  

Oznam je najstaršia a najlacnejšia forma reklamy vôbec. Spíker, resp. iba obraz a zvuk tu podá 

len základné informácie o tovare. Za odporúčania, rady divákom považujeme scény, v ktorých 

hovorí používateľ o výhodách výrobku realizované monologickou, či dialogickou formou roz-

hovoru (za účinkovania autentických užívateľov, resp. známych osobností – hercov, spevákov 

a pod.). Predvedením výrobku, resp. služby v akcii presviedčame o výhodách tovaru priamo 

za chodu výrobku a pod. Minipríbehy pripomínajúce scény zo života, resp. hrané filmy umoc-

nené majstrovskou skratkou sa tešia u divákov zvláštnej obľube. Reklamná pieseň je pieseň 

skomponovaná výlučne pre reklamu konkrétneho tovaru a sprevádza celý, resp. časť reklam-

ného spotu. Býva často spoločná v rozhlasových i v televíznych spotoch. 

Uvedené druhy televíznych reklamných spotov možno samozrejme kombinovať. Napr. v jed-

nom spote sa predvedie výrobok, odznie reklamná pieseň, známi herci odporúčajú divákom 

výrobok prostredníctvom rozhovoru. Niektorí autori, ako napr. D. Ogilvy považujú za žánre 

televíznej reklamy aj animovaný reklamný film, humorný, či erotický spot (1996, s. 103 – 116). 

Okrem druhov reklamných spotov, ktoré sú podstatou televíznej reklamy možno uviesť aj nie-

koľko ďalších relácií, ktoré majú síce reklamný charakter, no majú svoje vlastné špecifiká. Je 

to predovšetkým videoklip, teleshoping, sponzorský odkaz, injektáž a jingle. 

Videoklip je reklamný spot propagujúci speváka, resp. jeho song, CD, LP a pod. prostredníc-

tvom obrazového záznamu v spojení s konkrétnou piesňou interpreta. Často býva viazaný do 

hudobných súťaží. Reklamná pieseň sa od neho odlišuje tým, že hudba i text sú pri nej kompo-

nované pre konkrétny spot, resp. výrobok a pod. Clip je teda špecifickým prípadom reklamného 

spotu s odlišným trvaním, ktoré určuje samotná dĺžka piesne, t. j. cca 2 – 3 min. 
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Teleshoping je televízna relácia reklamného charakteru ponúkajúca výrobky ich predvádzaním 

spolu s nahovoreným komentárom. Preto je jej minutáž výrazne dlhšia ako u reklamných spo-

tov a je vysielaná aj v menej zaujímavom, resp. finančne nenáročnom čase. 

Sponzorský odkaz je krátky odkaz sponzora pred uvedením, resp. i po ukončení sponzorova-

ného programu, spravidla s uverejnením jeho loga, zvučky a pod. 

 Injektáž je zobrazenie vizuálneho oznamu – napr. loga firmy a pod., ktoré sa objaví počas 

priameho športového prenosu na chvíľku v priestore určenom pre informáciu o stave stretnutia. 

Jingle je v tomto prípade audiovizuálna znelka, zvučka, spravidla uvádzajúca určitý program, 

napr. prehliadku spotov v Cannes a pod. Bez obrazu sa využíva najmä vo vysielaní rozhlasu. 

Samozrejme, že by sme tu mohli spomenúť aj oblasť product placementu. V televíznom vysie-

laní filmov či seriálov sa stretávame často so zobrazením produktu, značky a pod. To je však 

predmetom inej časti práce. 

 

3.3.3.2 Proces tvorby televíznej reklamy 

Na proces tvorby televíznej reklamy môžeme nazerať minimálne dvomi spôsobmi.  Ako na 

proces prípravy tvorby z hľadiska marketingu a na samotný proces tvorby konkrétnej televíznej 

reklamy, ktorý je súčasťou predošlého procesu.  

Z hľadiska marketingu je dôležitá predovšetkým: 

- analýza trhu, kalkulácií, imidž výrobku, konkurencie, distribučných možností; 

- vymedzenie cieľa (napr. krátkodobý informatívny cieľ, dlhodobý cieľ pripomínať, zvýšiť 

obrat, udržať existujúci objem predaja na trhu...); 

- vymedzenie výšky rozpočtu podľa druhu reklamy, stupňa konkurencie, množstva výrobkov 

na trhu, požadovanej frekvencie vysielania a pod.; 

- vymedzenie cieľovej skupiny prostredníctvom psychologických, demografických a ďalších 

prieskumov. 
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Práve od seriózneho spresnenia uvedených skutočností závisí úspech konkrétnej televíznej re-

klamy.  Úspech, resp. účinnosť TV spotu však meriame ex post napríklad dotazníkovou metó-

dou, kde nás zaujíma predovšetkým: 

- či si recipient reklamu pamätá, 

- či sa mu páčila, 

- či vie ktorý konkrétny produkt propagovala, 

- a či si na jej základe niekedy aj propagovaný produkt niekto kúpil. 

 

Pokiaľ však ide o konkrétny proces TV reklamy, ten by mohol vyzerať asi takto: 

1. Zadanie a príprava: Primárnym článkom procesu je zadávateľ reklamy, ktorý si musí zvo-

liť predmet reklamy a cieľ, ktorý ňou chce dosiahnuť. Na základe skúseností často pozná 

aj cieľovú skupinu svojho produktu. V kontexte s tým určí aj reklamný rozpočet, ktorý je 

ochotný za tvorbu, resp. výrobu spotu uhradiť.  

2. Briefing, resp. rebrífing, prieskum zadanie tvorcom: V rámci brífingu si potom s pra-

covníkom pre styk s klientom spresní tieto základné skutočnosti. Ešte väčšmi následný prie-

skum, ako pri iných kampaniach. Potom kontaktuje kreatívne oddelenie a predstaví zada-

nie. V prípade, že kapacity agentúry nestačia na tvorbu a realizáciu projektu kontaktuje 

pracovník mediálneho oddelenia agentúry produkčné štúdiá, zisťuje ich najvýhodnejšie 

ceny, najlepších odborníkov (interných i externých) pre tvorbu scenára i realizáciu spotu 

filmovým štábom.  

3. Príprava námetu, scenára: Zvolený scenárista a režisér,  resp. kreatívne oddelenie agen-

túry dostávajú od zadávateľa podkladové materiály spresňujúce ciele reklamy. Na základe 

týchto informácií a výsledkov marketingového prieskumu (charakter predmetu reklamy, 

imidž firmy, ciele, cieľová skupina, výška rozpočtu...) pretransformujú základnú myšlienku 

do podoby námetu.  Ten zhusťuje zámer subjektu do podoby kreatívneho výtvoru. Výsled-

kom je scenár (autorský, režijný, technický...), ktorý už podáva sled jednotlivých záberov, 

slovný komentár, resp. zvukovú podobu pripravovaného spotu. Jeden či viac variantov 
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scenára dávajú na schválenie zadávateľovi. Súčasne so schválením sa tu spresní rozsah roz-

počtu a predloží harmonogram nakrúcania.  

4. Nakrúcanie a strih: Schválením scenára resp. kresleného variantu (storyboardu) sa vo vy-

branom štúdiu začína realizácia. Režisér s vedúcim výrobného štábu dávajú poklady pre 

získanie účinkujúcich, výber kostýmov, rekvizít, miesta nakrúcania, resp. informácie k sce-

náru tvorcovi animovanej verzie. Režisér spresní technický scenár, obsahujúci detailne 

každý záber, pohyby kamery atď. Po zabezpečení všetkých produkčných záležitostí sa pri-

stupuje k nakrúcaniu. Myšlienky, ktoré obsahuje scenár musí podľa svojej predstavy dostať 

do filmu za asistencie kameramana, zvukára, resp. aj animátora, odborných poradcov, 

osvetľovačov... a účinkujúcich. Ich pripomienky sú vítané, no o všetkom s konečnou plat-

nosťou rozhoduje samotný režisér.  

5. Postprodukcia: Táto zahŕňa spravidla editáciu, výber a číslovanie vhodných záberov, strih 

videa, úpravu zvuku, animácie a vloženie a prípravu vizuálnych efektov. Po technickom 

spracovaní sa dostávajú do strižne, kde sa z tých najvydarenejších zostrihá výsledný spot 

spolu so zvukovou stopou. Grafické práce, vizuálne efekty, resp. triky sa finalizujú spra-

vidla v kontexte so strihom. 

6. Pretesting: Reklamný spot môže agentúra priebežne testovať vybranou vzorkou cieľovej 

skupiny, aby sa zabránilo mylnému výkladu scenára, resp. upíriemu efektu. Spot sa môže 

ešte raz pretestovať. Často však stačí, keď sa zadávateľovi v štádiu prípravy ukáže len 

storryboard, resp. neskôr aj animatic (rozkreslený storyboard s jeho animovanými časťami).  

7. Odovzdanie spotu: Potom sa už spot premieta zadávateľovi, ktorý rozhodne o jeho prijatí, 

resp. prepracovaní. V kladnom prijatí sa dokončí formálna finalizácia spotu pre televíziu, 

resp. pre kino i jeho prípadných jazykových mutácií. Následne mediálne oddelenie agen-

túry, resp. mediálna agentúra zariadi jeho zaradenie do televízneho vysielania a distribúciu.  

 

3.3.4 Videoreklama na internete 

Základné služby internetu predstavujú predovšetkým Word Web Wide – webové stránky, E-

mail elektronická pošta, ale aj živá, resp. telefonická komunikáciu, prenos súborov a ďalších, 
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napr. stále sa rozširujúce e – commerce (elektronické obchodovanie). Stretávame sa tu s viace-

rými oblasťami marketingovej komunikácie, resp. aj marketingu vôbec. Clow a Baack (2008, 

s. 389) uvádzajú okrem reklamy podporu predaja, zákaznícke služby, vzťahy s verejnosťou a E 

– obchodovanie. Reklama je aj v týchto aktivitách všadeprítomná, videoreklama pochopiteľne 

v závislosti od formy je frekventovaná v menšej miere.  

 

3.3.4.1 Špecifické vlastnosti reklamy na internete 

Internet sme spomínali na viacerých miestach tejto práce. Jeho využitie pre videoreklamu, aj 

pre celú oblasť reklamy je obrovské a neustále narastá s rozšírením signálu do tých najodľah-

lejších končín a s generáciami, ktoré si už bez internetu v počítačoch či na mobiloch svoj život 

nevedia ani predstaviť. Nevedia si asi ani predstaviť ako predošlé generácie takto žiť mohli... 

Vyhľadávaním pomocou kľúčových slov na vyhľadávačoch ako Google majú milióny ľudí na 

celom svete okamžitý prístup k širokému a rozličnému online informačnému obsahu. V porov-

naní s encyklopédiami a tradičnými knižnicami umožnil internet náhlu a extrémnu decentrali-

záciu informácií a údajov. Tak, ako kedysi ovplyvnil všetky oblasti ľudskej činnosti (aj re-

klamu) Guttenbergov vynález, tak ho ovplyvnil aj internet. Na jednej strane svojimi 

technickými možnosťami (napr. zasiahnutím obrovskej masy potenciálnych adresátov), na dru-

hej vznikom nových foriem internetovej reklamy, ale aj vstupom reklamných vsuviek do infor-

mačných obsahov. Takto vznikol aj content marketing... 

 Výhody internetu sa premietajú do reklamy i do videoreklamy súčasne. Patrí sem hlavne: 

- možnosť nepretržitého prístupu, 

- prenos dát, t. j. aj videoreklamy, 

- rýchlosť prenosu, 

- možnosť presného zasiahnutia zvolenej cieľovej skupiny, 

- možnosť oslovenia obrovského počtu recipientov v medzinárodnom meradle, 

- spravidla nízke náklady na zverejnenie a prenos, 

- samostatná aktivita recipientov vyhľadávať informácie, 

- a následná interaktivita, merateľná počtom prihlásených, 

- spravidla neobmedzený priestor pre umiestnenie informácií, 

- flexibilita – rýchlosť zmeny, resp. prispôsobenia kampane novej situácii. 
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Internet však priniesol aj nové efektívnejšie využitie starších foriem MK (napr. guerilla, virálny 

marketing...) primárne však vznik nových účinných foriem (content, troll marketing, natívna 

reklama, murketing....). M. Rajčák naše zhrnutie uzatvára konštatovaním M. Mariaša, že mar-

keting na internete šetrí čas, peniaze i zdroje... 

Medzi nevýhody internetu radia autori väčšinou niektoré technické obmedzenia, resp. väčšinou 

nevýhodu osobnej komunikácie, či nezáujem seniorov o médium... 

S marketingom a reklamou však súvisí aj využívanie sociálnych sietí, resp. dát, ktoré tu zane-

cháme. Následne sa využívajú pre obchod, resp. zasielanie komerčných oznamov priamo k 

nám.  

Podobne je tomu aj pri našom surfovaní po nete, kde sú naše kroky zachytené a posúvané ob-

chodným spoločnostiam. Tie nás následne oslovia so svojou ponukou „šitou na mieru“. Po-

dobne ako podcasting a videopodcasting, napr. spoločnosť Netflix, Inc., ktorá ponúka svoje 

filmy po celom svete, od roku 2016 aj na Slovensku. Filmy, ktoré si objednáme umožnia spo-

ločnosti tiež vytvoriť profily zákazníkov.  

 

3.3.4.2 Druhy videoreklamy na internete  

 
Naozaj treba robiť rozdiel medzi využitím internetu pre marketing, marketingovú komuniká-

ciu, reklamu, či videoreklamu zvlášť? Hoci s reklamnými snímkami sa môžeme stretnúť vo 

všetkých týchto aktivitách... Nás však zaujíma predovšetkým viedoreklama.  

Využitie internetu pri propagácii, resp. reklame je naozaj nedozierné. Spočiatku to boli len 

bannery, webové stránky firiem a pod. V súčasnosti sa tu vyprofilovala marketingová komu-

nikácia, ale aj marketing do viacerých modelov. S marketingom súvisí hlavne stále sa rozvíja-

júci e-coommerce. V MK sú to okrem webových stránok aj bannery  (môžu byť statické i ani-

mované). Tu môžeme aktivity MK rozdeliť podľa našej schémy v úvodnej časti práce spravidla 

na internetovú reklamu, podporu predaja (napr. spoty na obrazovkách v predajni...), PR 

(blogy, články...) a direct marketing (súčasťou môžu byť nielen texty, obrázky, ale i spoty). 

Z klasického promotion mixu nám logicky vypadáva osobný predaj (personal seeling), ktorý 

má s internetom naozaj málo spoločné. Ostatné druhy využíva nielen internetová reklama, ale 

aj videoreklama. 
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Videosnímky využívame však aj v oblasti media relations pri návšteve novinárov v našej firme 

(napr. história a tradícia výroby piva v Plzenskom pivovare), human relations napr. v rámci 

eventu pre nových zamestnancov firmy a pod. V rámci event marketingu však majú aj re-

klamné filmy omnoho širšie využitie.  

Osobitou kapitolou je využitie virálneho marketingu, ktorý akoby bol pre toto médium (in-

ternet) stvorený. Viral marketing  je oblasť, ktorý obsahom či  originálnou formou zaujme re-

cipienta natoľko, že komunikát šíri zdarma ďalej (vo svojom okolí). Je účinný a lacný podobne 

ako guerilla marketing a niekedy sa s ním aj prelína, keďže guerillové obsahy sa tiež často šíria 

podobnou, napríklad ústnou formou. V prípade viral marketingu však ide predovšetkým o ob-

sahy šírené internetom, resp. v rámci online, mobilným prenosom. Je to tak predovšetkým pre 

charakter tejto aktivity – zaujímavosť, zábavnosť, moment prekvapenia, ktoré sa šíria ako vírus 

najľahšie práve prostredníctvom internetu a samozrejme aj mobilom. 

Skutočne stvorené druhy pre internet sú najmä content (obsahový) marketing a niektoré ďalšie:  

Content marketing – obsahový marketing vytvára pre recipienta hodnotný obsah zdarma, s 

cieľom prilákať návštevníkov internetu. Zabáva ich, vzdeláva, no konečným cieľom je získať 

ich pre svoj tovar. Majiteľ značky vlastní médium, ktoré mu túto službu sprostredkuje.  

Natívna reklama – propaguje produkty, služby alebo značky takisto na digitálnej platforme 

v rozličných médiách. Chce byť pre recipienta tiež zaujímavá, zábavná, poučná. Navyše je 

spracovaná a umiestnená vo forme redakčných materiálov, takže je často z hľadiska etiky prob-

lémová.  

Murketing  (murky – hmla) „veselá“ podoba aktivity marketingu, ktorá podporuje produkt, 

tovar, službu, značku... netradične, zdanlivo nezmyselne prostredníctvom napr. guerilla m., 

viral m., ale aj blogmi a pod. Buduje vzťah k značke aj prostredníctvom desire code, t. j. po-

dobne ako pri crowdsourcingu, kde sa verejnosť zúčastňuje na tvorbe samotnej značky či kam-

pane. 

Troll marketing – aktivita, pri ktorej sa firmy „hrajú“ na nepriateľov a kritizujú sa navzájom, 

osočujú, bojujú. Zmyslom hry je však samozrejme ich vlastná reklama. A tu sa reklamné 

snímky hodia obzvlášť. 
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Stretávame sa tu však aj s reklamnými vsuvkami vloženými do mailov, blogov, online even-

tov, či počítačových hier (advergaming) atď. Vo všetkých z nich nájdeme aj funkčné zapo-

jenie reklamných snímok. 

Nás v tejto časti práce však zaujíma predovšetkým videoreklama, s ktorou sa môžeme stretnúť 

na internete. 

Ako reklamné nástroje na internete uvádza M. Rajčák: 

- Plošná reklama (rozličné druhy bannerov, t. j. nielen statické, ale aj hrané, animované..., 

Interstitial, Pop-up window atď.); 

- Kontextová reklama – obsah reklamy prispôsobený obsahu stránky, ktorú recipient vyhľa-

dal); 

- Reklamné vsuvky vložené do e-mailu; 

- Reklama na sociálnych sieťach; 

- Advergaming a In game advertising (reklamné hry propagujúce napr. produkt prostredníc-

tvom on-line či zábavnej aplikácie) a vsunutie reklamného prvku do hry – napr. hrdina má 

tričko s propagovanou značkou). 

Je evidentné, že ich súčasťou sú takmer vždy pre svoju účinnosť aj videoreklamy...  

J. Chebeň (2010, s. 46 – 48) uvádza okrem bannerov (statické, animované, interaktívne –Full 

banner, Button, Syuare, Cectangle, Leaderbord, Layer, Screen, Sprash, Interstitial, Supersti-

tial...), PR článkov a súťaží aj videospot v dĺžke 5 až 30 sekúnd – videoprezentácia pred, počas, 

alebo po spustení obsahu videa. Dlhšie spoty sa týkajú spravidla histórie firmy, tvorby produk-

tov... a Shoshkele – niekoľkosekundová flash animácia, ktorá beží cez obrazovku, prekrýva 

súčasný text a nemožno ju stopnúť. 

 S videoreklamou sa však môžeme stretnúť na internete – okrem bannerov a ďalších uvedených 

aj pri formáte – tzv. Bent – ktorý funguje na prekrytí celej stránky reklamným obsahom. Obsa-

huje aktívnu časť, ktorou môžeme oznam zrušiť. Vyskakujúce okná  pop – up sa už našťastie 

stávajú otázkou minulosti. Na princípe komprimovaného videa, ktoré sa objavuje na interneto-

vej stránke funguje streaming video.  

Sociálne siete 

Osobitnú pozornosť si zaslúži aj jedna z posledných efektívnych internetových foriem vhod-

ných rovnako pre MK, ale aj pre videoreklamu. Sú nimi sociálne siete ako virtuálne miesto, 
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server na ktorom sa schádza množstvo, niekedy až desiatky, či stovky používateľov, ktorí zdie-

ľajú osobné informácie. Sociálne siete sa stávajú novým komunikačným kanálom. Pomocou 

sociálnych sietí sa prostredníctvom internetu združujú ľudia, ktorí by sa inak fyzicky nemohli 

stretnúť. Pôvodný záujem vyhľadať priateľov s podobnými záujmami sa však už posunul do 

ďalších rozmerov. Je to vhodný priestor pre reklamné obsahy, nielen weby, texty či obrázky, 

ale aj videoreklamu. V roku 2020 bude na internete až 80 % obsahu tvoriť video. Najviac sle-

dovaný je Youtube, má až tri milióny návštevníkov mesačne, na druhom mieste je stále Face-

book, zhruba o pol milióna menej...Obrovský počet používateľov a fanúšikov týchto sietí na 

internete posúva ich význam až tak, že postupne prestávame hovoriť o aktivite na internete, ale 

o samostatnom médiu – sociálnom médiu...Jeho špecifické výhody sú aj pre reklamu naozaj 

výnimočné... alebo výhody internetu sa tu znásobujú. Zaradil by som sem: 

- Obľúbenosť média u mladých a nielen mladých; 

- Priam exaktné vymedzenie cieľovej skupiny podľa jej profilov; 

- Časová a priestorová voľnosť – vstup počas celých 24 hodín a možnosť umiestnenia celkov 

v ľubovoľnom rozsahu a forme; 

- A to všetko umocnené obrovským počtom používateľov v medzinárodnom meradle. 

V súčasnosti (začiatok 21. storočia) prežívajú sociálne siete rýchly rozvoj, ktorý sa aktivizuje 

novovznikajúcimi technológiami, ale aj používaním nových foriem, ako je Web 2.0, blog a po-

dobne. Najväčší fenomén Facebook s počtom registrovaných na stovky miliónov zatieňuje 

v súčasnosti napr. Instagram. 

Obľúbenosť sociálnych sietí bude formovať aj zábavný charakter reklamných spotov budúc-

nosti. Najskôr to budú príbehy (momentálne mi to potvrdzujú čiastkové výsledky môjho vý-

skumu o príbehu, ako základného prvku reklamných spotov) a bude na recipientovi, aby si vy-

bral ten, ktorý ho zaujíma, či podľa produktu, ktorý potrebuje... 

 Postupne prichádza čas, že sa marketing, marketingová komunikácia a reklama presunú pri-

márne do oblasti online.  

K uvedenej téme však existuje samostatná literatúra (napr. Rajčák – Marketingová komuniká-

cia v digitálnom veku, Marketingová komunikácia/aktuálne trendy metódy a techniky, Frey – 

Nové trendy v marketingovej komunikácii atď.).  
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3.3.5 Ďalšie audiovizuálne nosiče reklamy  

Medzi uvedené nosiče audiovizuálnych celkov (film, TV, internet)  môžeme zaradiť aj ďalšie. 

Z relatívne novších tu možno uviesť: 

Mobilná reklama, resp. mobilný marketing (nosičom je mobil) – funguje prakticky ako 

internetová reklama a má aj svoje vlastné špecifiká. Takže sa tu stretávame aj s reklamnými 

spotmi a pod. Prostredníctvom aplikácií (napr. wats up) si posielame zábavné spoty aj reklam-

ného charakteru (podobne ako pri virálnej reklame).  

Product placement (nosičom je samotný film) – uvádzame ho tiež, keďže súčasná legislatíva 

zaraďovanie umeleckých reklám do umeleckých diel umožňuje. V prípade filmu je to špeci-

fická situácia, lebo reklamný oznam sa takto stáva vlastne súčasťou umeleckého filmu – „ne-

reklamný film“ sa stáva do určitej miery pod vplyvom PP reklamným... 

Ďalšie novinky sú pre reklamu takisto zaujímavé a využiteľné. Je to napr. archív TV, umožňu-

júci získať z videa žiadaný program, videotelefóny a pod. V súčasnosti má už aj väčšina rodín 

u nás k dispozícii veľkoplošnú obrazovku LCD s vysokým rozlíšením obrazu a digitálnym 

zvukom. Spojením s databankou môžeme byť napojení na kvantum informácií, ktoré si vyhľa-

dáme bez väčších problémov. Satelity, káblová televízia, resp. aj digitálny príjem obrazového 

i zvukového signálu rozšírilo natoľko sortiment a technickú kvalitu programov, že ich výber je 

v rámci 24 hodín prakticky neobmedzený.  

Spomenuté prostriedky však nahradia v budúcnosti najmä u mladej a strednej generácie do 

značnej miery audiovizuálne programy – okrem sociálnych sietí aj programy z  internetových 

„videoknižníc“. Svoju rolu zohrá v oblasti audiovizuálnej reklamy (a nielen v nej) nepochybne 

aj fenomén nazývaný „virtuálna realita“. Prepojenosť relatívne dokonalého pseudo–autentic-

kého zážitku so svetom reklamy je ešte len na začiatku svojej existencie. 

No, či už pôjde o reklamu štúdií virtuálnej reality, ich produktov, alebo o reklamný spot spra-

covaný touto technikou je otázkou najbližšej budúcnosti. K najčerstvejším novinkám patrí ma-

sové rozšírenie premietania filmov 3D a 4DX v kinosálach, kde je možné intenzívnejšie vnímať 

obraz, aj zvuk. Divák tu má možnosť oceniť aj špeciálne efekty, ako je vietor, hmla, blesky a 

vône, ktoré umocňujú to, čo vidíme na plátne.  

Videotechnika nám vo všeobecnosti umožňuje pôsobiť audiovizuálnymi prostriedkami mimo 

priestorov kina, televízneho vysielania či internetovej siete. Pod videoreklamou rozumieme 
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reklamné informácie spracované do formy audiovizuálnych prostriedkov videotechnikou – zá-

znamová technika podobná ako v predošlých formách + reprodukčná technika špecifická podľa 

miesta predvedenia (TV obrazovka, premietanie a pod.).   

Rozdiel medzi videopropagáciou a videoreklamou je analogický ako medzi propagáciou 

a reklamou. Videoreklama využíva väčšinu pozitív televíznej reklamy i reklamného filmu.    

Okrem toho má množstvo vlastných pozitív. Patrí sem najmä rýchla, spoľahlivá technika, ktorá 

umožňuje okamžité premietnutie snímaných záberov i bezproblémovú výrobu, či distribúciu 

lacných, skladných nosičov. Kedysi to boli videokazety, neskôr nosiče DVD, Blue Ray, ale už 

skôr USB, či úložiská, cloudy, napr.  Microsoft One Driv, Google Drive prostredníctvom in-

ternetu. 

Videotechnika nám umožňuje aj účinné predvádzanie výrobkov na výstavách, prezentáciách 

a iných podujatiach. Skutočnosti, ktorých predvedenie v skutočnosti by bolo zbytočne ná-

kladné, nebezpečné, resp. nemožné (napr. nehnuteľnosti určené na predaj a pod.) je možné pro-

pagovať prostredníctvom zaslaného video–katalógu.  

Zanedbateľné nie je využitie videa ani v oblasti dokumentácie reklamných celkov, resp. pri 

vzdelávaní reklamných pracovníkov. J. Prachár (1993, s. 241) za pozitívum okrem iného po-

važuje aj možnosť jeho umiestnenia v priestoroch zvlášť účinných pre reklamné pôsobenie: 

reklama (poradenstvo) na mieste predaja, výstavy a veľtrhy, frekventované podchody, ulice, 

čakárne železničných staníc, letísk, kaviarne a reštaurácie, hotely atď. Za účinnú považujeme 

aj možnosť kombinácie s inými propagačnými prostriedkami, resp.  doplnkovými zariadeniami 

–  spojenie s laserom – neobmedzený počet kópií bez straty kvality, s počítačom – interaktívny 

videotext, animácia reklamných filmov, s mobilným telefónom a predovšetkým už spomenu-

tým internetom. 

 

3.3.6  Zásady tvorby audiovizuálnych reklamných celkov 

Tieto zásady možno rozdeliť do viacerých skupín. V prvom rade je to rešpektovanie  výsledkov 

marketingového prieskumu rovnako pri tvorbe audiovizuálneho propagačného prostriedku, vý-

bere médií  (podľa cieľovej skupiny napríklad volíme nosič našej reklamy – TV, sociálne siete 

a pod.) a hodnotení účinnosti reklamy. Dodržiavať však treba aj zásady platné pre jazyk a štýl 

reklamných textov, pre hovorené slovo, aj keď je tu slovo vo väčšine prípadov sekundárnym 
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výrazovým prostriedkom. Na zreteli treba mať aj zásady pre výber či tvorbu hudobnej zložky,  

ruchov či niektoré ďalšie, špecifické pre audiovizuálne propagačné prostriedky. 

Základným vyjadrovacím prostriedkom je pri audiovízii obraz. Zvuk, t. j. slovo, hudba a ruchy 

majú spravidla doplňujúci charakter. Špecifiká  tu vyplývajú zo spojenia zvuku a pohyblivého 

obrazu. Mal by ho realizovať podľa režijného scenára, resp. i storyboardu profesionálny kame-

raman, ktorý dokáže zo záberov vytvoriť čo najviac charakteristických momentov, potrebných 

pre požadovaný zámer. Vychádza už zo stanovenej charakteristiky prostredia, postáv a z po-

pisu jednotlivých záberov. Podľa druhu programu (spot, reklamný film...) vedie režisér kame-

ramana k rešpektovania zvukovej časti, ktorá sa realizuje až neskôr spolu so strihom. 

V slovnom komentári by sa mali tvorcovia usilovať o plynulý nestatický dialóg, o úspornosť 

času i rešpektovanie skutočnosti, že veľa slov rozdrobuje pôsobenie obrazu. Slová majú byť 

vecné, jasné, zrozumiteľné. Treba sa vyhýbať ťažko vysloviteľným zhlukom hlások, ale aj sla-

bík či slov, rovnako ako dlhým súvetiam, ktoré narúšajú dynamiku spotu. Práve dynamika, 

ktorá  prispieva k efektívnosti reklamného pôsobenia vzniká najmä využívaním slovies a stri-

hom, ktorý má byť synchronizovaný so zvukovou stránkou. Dôležitá je aj voľba spíkra, ktorý 

má mať vhodne zafarbený hlas, správnu intonáciu, výslovnosť i schopnosť emocionálneho, 

resp. racionálneho podania. 

Okrem týchto zásad by sa však tvorcovia zainteresovaní na príprave videoreklamy mali riadiť 

aj vkusom diváka, resp. obľúbenosťou určitého druhu spotov u zvolenej, či najširšej cieľovej 

skupiny. Viaceré výskumy potvrdzujú, že medzi najobľúbenejšie patria animované reklamné 

spoty a spievaná reklama, najmä videoklipy. Úspešné sú aj minipríbehy ľudí v reálnom pro-

stredí. Diváci tu radi vidia známych hercov, spevákov, športovcov, či iné populárne osobnosti. 

V žiadnom prípade však nesmú zatieniť „hlavného hrdinu“, ktorým stále zostáva tovar, služba, 

resp. inštitúcia, jej imidž a pod. 

Obľúbené sú  aj snímky využívajúce humor.  Myslíme tým humor – komiku,  nie myšlienkový 

vtip – nápad. Ten musí mať každý spot. Nehodí sa však pre každý predmet reklamy, cieľovú 

skupinu a pod. Preto ho  treba  využívať,  podobne, ako  napr. erotiku, vkusne a v kontexte s 

propagovanou skutočnosťou, resp. cieľovou skupinou. 
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Jedným zo základných trikov, ktoré stále pôsobia na diváka je podľa D. Ogilvyho novosť. No-

vosť - inovácia výrobku či služby, ale aj spracovania  spotu originálnym spôsobom stále vy-

hráva. Dokonca už iba použitie slova nové, či novinka v reklamnej výpovedi výrazne priťahuje 

pozornosť recipienta. Už viac rokov zdôrazňujem podobné efektívne využitie slova nový.   

Podľa iného prieskumu majú diváci pozitívny vzťah k uvádzaniu ceny výrobku. Tento fakt 

však treba starostlivo zvážiť nielen preto, že ceny konkrétneho  výrobku sa u predajcov často 

rôznia, ale aj pre iné dôvody. Ak je totiž cena privysoká, je z hľadiska zadávateľa výhodnejšie, 

ak sa s  ňou kupujúci oboznámi až na mieste predaja. Tam je tovar priamo k dispozícii a kontakt 

s ním je účinnejší, než prostredníctvom propagačného prostriedku. 

K zvýšeniu účinnosti môže prispieť i kombinácia jednotlivých spotov, resp. poradie, v akom 

sú vysielané. Bloky reklamných filmov môžu byť  viazané napr. subjektom, ktorý  tovar pro-

paguje  (obchodný dom a pod.).Vo vysielaní by sa spoty vzhľadom na zvýšenie účinnosti mali 

zaraďovať do relácií, keď je optimálna možnosť zasiahnutia určenej cieľovej skupiny. V prí-

pade výrobku masovej spotreby je najvhodnejší, resp. najsledovanejší čas v rozpätí od l9. do 

22. hod. Pokiaľ ide o najvyššie sledovanie televízie v rámci dní v týždni je to nedeľa – večer, 

keď sú už rodiny doma z víkendu, či večierkov. V niektorých súkromných televíznych stani-

ciach sa vysielacie časy predávajú podľa druhu programu (napr. Super Bowl), v ktorom sa 

vysielajú.                    

Samotnej realizácii spotu by pomohlo  aj ďalšie zvyšovanie profesionality  našich reklamných 

spíkrov, hudobných skladateľov, režisérov a scenáristov zvlášť, resp. využitie profesionálov 

z uvedených oblastí jednotlivých druhov umenia. Tvorcovia  by sa nemuseli báť originálnych 

nápadov či realizačných  postupov. Veď práve takéto spoty sú oceňované najvyššími cenami 

na festivaloch reklamných filmov v celosvetovom meradle. V reklame je najdôležitejší nápad 

a jeho profesionálna realizácia. U nás sa však ešte stále oceňuje výrazne viac profesionálna 

realizácia ako skvelý nápad. Pritom  kvalitná realizácia by mala byť samozrejmosťou. Neob-

vyklých nápadov sa viac boja ani nie tak tvorcovia, ako často konzervatívni zadávatelia re-

klamy. 
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Zaujímavé je aj zhrnutie zásad Jána Kaspera o TV reklamnom spote: 

1. To čo je strategické, musí byť v reklame vidieť a počuť; 

2. Mali by sme ukázať charakter našej značky; 

3. Obrazy sú dôležitejšie ako slová; 

4. Slová vysvetľujú čo obraz predkladá; 

5. Obraz a zvuk musia byť synchrónne; 

6. Ak robíme reklamu na produkt, mali by sme ukázať pekné obrázky v detaile; 

7. Všetko musí byť jednoduché a zrozumiteľné, bez zbytočných „cifrovačiek“; 

8. Menej je niekedy viac, netlačme do spotu všetko. 

 

Na záver ešte jedna poznámka. Žiadna tvorivá aktivita a tou práca pri tvorbe audiovizuálnych 

propagačných prostriedkoch naozaj je, sa nedá zviazať do obalu s nalinkovanými pravidlami, 

aj keď určité naznačené  zákonitosti či súvislosti  pri tvorbe úspešných videospotov existujú. K 

skutočnej originalite sa dá prepracovať práve porušením niektorých z nich. No a spoty, ktoré  

vzniknú vybočením  z tejto normy,  budú raz na základe analýzy podnetom k formulovaniu 

ďalších zásad... 

 

3.3.7 Ogilvy a Schultz o televíznej reklame 

3.3.7.1 Ogilvyho zásady 

Bolo by chybou neuviesť na tomto mieste aj názory na televíznu reklamu Davida Ogilvyho. 

Čas im síce uberá na sile a aktuálnosti, ale inšpiratívne zostávajú aj naďalej. Za nadpriemerné 

spoty považuje tie, ktoré využívajú humor, zábery zo života, demonštráciu produktu spo-

trebiteľovi, názorné ukážky, riešenie problému, hovoriace hlavy ľudí vychvaľujúce vý-

robok (predovšetkým vhodné pre novinku), charakteristické postavy (využívanie rovna-

kých osôb pre konkrétnu značku dlhší čas), dôvod prečo (racionálne zdôvodnenie 

potreby, resp. výhod produktu) a emócie – považuje ich za rovnako dôležité ako racio-

nálne pôsobenie (Ogilvy, 1996, s. 103 - 110). 
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Menej si už dovolíme súhlasiť s jeho charakteristikou podpriemerných televíznych spotov. Tu 

kritizuje známe osobnosti, kreslené filmy a hudobné klipy. U známych osobností uvádza, že 

im divák neverí – kreslené filmy považuje za vhodné len pre deti a hudobné klipy hodnotí tak, 

že sú skôr na ústupe. Divák sa však rád identifikuje so svojím filmovým idolom alebo sa rád 

pozrie na obľúbeného protagonistu či protagonistku.  

Na kreslené filmy sa pozerajú aj dospelí a navyše tieto filmy často umožňujú vyjadriť to, čo 

nedokáže kamera ani vďaka najnovším počítačovým efektom. Ani hudobné klipy mládež sle-

dovať neprestáva. Napriek úcte k majstrovi sa preto domnievame (a dokazujú to aj posledné 

prieskumy), že všetky tri uvedené žánre môžeme považovať – pri vhodne zvolenom predmete 

reklamy a cieľovej skupine naopak – za stále účinné. 

Ogilvy uvádza i svojich 16 tipov konkrétneho spracovania televíznej reklamy. Za najdôležitej-

šie považuje zdôrazniť identifikáciu značky, zobraziť obal výrobku, potraviny v pohybe a detail 

produktu, ak je hlavným hrdinom spotu. Jeho rada "začnite požiarom" vyjadruje fakt, že je 

potrebné diváka vtiahnuť do deja okamžite. O hudbe a speve – "keď nemáte čo povedať, tak to 

zaspievajte" – sa vyjadruje síce rozporuplne, ale napriek tomu zvukové efekty považuje za 

zvlášť účinné. Pred komentárom dáva prednosť priamej reči na kameru, nepáči sa mu ani rýchle 

striedanie scén. Víta titulky podporujúce text, ale odmieta banality. Odporúča originálne scény 

namiesto klišé (šťastná rodina, západ slnka). Prihovára sa za predvedenie výrobku v akcii, opa-

kovanie vizuálnych prvkov dlhodobo sa opakujúcich (auto prechádza papierovú bariéru na 

Shell), ale aj za zrozumiteľnosť, zaručujúce správne pochopenie spotu.  

Spomínané odporúčania by však nemali brániť tomu, aby reklama bola nevšedná. Triky totiž 

dokážu všetko, čo dovolí fantázia. Na záver hovorí o škandále, ktorým je cena televízneho 

spotu. Navrhuje znižovať počty aktérov, vynechávať drahé animácie, aj originálne kompono-

vanú hudbu. 

S jeho tipmi radi súhlasíme a ceny televíznych spotov (o vysielacích časoch ani nehovoriac) sú 

skutočne často nadnesené a zbytočné. Obzvlášť v kontexte s najnovšími výsledkami, ktoré uvá-

dzame v ďalšom odseku a ktoré dokumentujú, že záujem o televíznu reklamu u divákov stále 

klesá. 
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Clow a Baack (2008, s. 195) uvádzajú podobné realizačné rámce obecného stvárnenia reklamy, 

ktoré však môžu byť pre nás inšpiratívne aj pri tvorbe TV spotu: 

- Animácia  

- Ako zo života 

- Dramatizácia 

- Svedectvo 

- Autoritatívne 

- Demonštrácia 

- Fantázia 

- Informatívna  

 

3.3.7.2  Schultzove otázky 

Uveďme tu aj užitočné otázky „druhého majstra“ Dona Schultza, na ktoré by sme si mali pri 

tvorbe audiovizuálnych prostriedkov odpovedať.  

Tentoraz z jeho Sprievodcu pre televíziu:  

Ruší nás reklama v programe? Je reklama vizuálne myšlienkou? Demonštruje výhody produktu 

alebo služby? Je značka jednoducho identifikovateľná? Je v reklame iba jedno jasné predajné 

oznámenie? Predstavuje reklama produkt správne? (Schultz, 2003, s. 361-362). 

Sú to otázky, ktoré sa opakujú aj pri tvorbe rozhlasových celkov. Evidentne pramenia z príbuz-

ných vlastností týchto prenosových médií. Áno, aj v rozhlase má byť značka ľahko identifiko-

vateľná a výhodné je prezentovať len jednu predajnú myšlienku. Ako sme už uviedli, pri audi-

ovizuálnom pôsobení je dominantný obraz, a preto musí byť náš výtvor vizuálnou myšlienkou, 

teda akcia s dejom, pôsobivým obrazovým stvárnením a v žiadnom prípade nie iba strohým 

oznámením. To môže byť aj v tlači. Produkt však musí byť predstavený správne pre adekvátnu 

cieľovú skupinu, aby nedošlo k známemu upíriemu efektu. 

S úvodnou otázkou, resp. odpoveďou Dona Schultza si však dovolíme zásadne nesúhlasiť. Ho-

vorí, že reklama musí vtrhnúť do pozornosti diváka v čase jeho odpočinku, prerušiť program. 

Aj keď upozorňuje, že nemá byť vulgárna či neslušná, zďaleka to nestačí. V súčasnosti je re-

klamného vysielania v televízii, ktoré prerušuje umelecké celky na komerčných staniciach 
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toľko, že sa stáva predmetom kritiky a vedie k odporu, dokonca až nenávisti mnohých divákov 

a v konečnom dôsledku reklame ubližuje. Film trvá kvôli reklame bežne o polhodinu dlhšie a 

na nekomerčných staniciach sa posúva začiatok programu. 

Zvýšenie hlasitosti v televízii pri vysielaní reklamných blokov sa stáva už predmetom právnych 

sporov. 

Aj preto sa šíri medzi ľuďmi vtipy typu: "Predstav si, včera som sa v televízii pozeral na re-

klamu a oni mi do toho vrazili film". 

K tomu však bližšie hovoria výsledky nášho výskumu: 

 

3.3.8 Quo vadis Tv advertising?   

Vzťah verejnosti k súčasnej podobe televíznej reklamy 

Tvár súčasnej reklamy sa za posledné štvrťstoročie výrazne zmenila. Zmenil sa aj vzťah verej-

nosti k nej. Záver našej práce predstavuje časť výskumu, ktorý som robil v Českej a Slovenskej 

republike pred tromi rokmi. Tu predstavujem predovšetkým časť, týkajúcu sa televíznej re-

klamy. Problémový sa totiž stal súčasný, často odmietavý vzťah verejnosti k reklame, predo-

všetkým k jej množstvu v televíznom vysielaní. 

Metodológia výskumu: 

Predmetom výskumu bol vzťah recipientov k  reklame. Cieľom bolo zistiť, či dnešná reklama 

zohráva v spoločnosti pozitívnu, alebo negatívnu rolu, t. j. či nám pomáha, alebo ubližuje.  

Hlavnou  hypotézou bola téza, že „zainteresovaná verejnosť považuje reklamu za potrebnú, ale 

treba obmedziť jej množstvo“.  

Cieľovou skupinou boli respondenti z radov „odborníkov“ poslucháčov marketingovej komu-

nikácie v Českej a Slovenskej republike v počte 206 (cca polovica z ČR a polovica zo SR) a pre 

porovnanie aj ďalší náhodne opýtaní respondenti (194). Spolu 400 respondentov, z toho cca 

2/3 žien.  
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Vo výskume sme využili kvalitatívnu exploratívnu metódu opytovania prostredníctvom dotaz-

níka, ktorý mal 12 otázok + doplňujúce demografické znaky.  

Pri vyhodnotení sme však mohli exaktne, vzhľadom na rozsah štúdie interpretovať len ich časť, 

ktorá je bezprostredne spätá s hlavnou hypotézou našej práce. Výskum sa uskutočnil v prvom 

a druhom štvrťroku 2017. 

Výsledky výskumu: 

1. Je reklama ešte stále užitočná? 

Keď som sa po revolúcii v roku 1990 usiloval o založenie prvého vysokoškolského štúdia re-

klamy u nás, razil som heslo: Tak, ako nemôže existovať štát bez obchodu, nemôže existo-

vať ani obchod bez reklamy. Dnes, takmer o tridsať rokov neskôr si zo skúmanej vzorky (400 

resp.) 94 %  (375 respondentov) myslí, že štát bez obchodu nemôže existovať. Obchod bez 

reklamy si však už nevie predstaviť len 65 % (259 respondentov), naproti tomu sa 35 % (140 

respondentov) domnieva, že by to šlo... 

Na otázku, či „je nám reklama v niečom užitočná“ 

Tab. č. 1 Je reklama ešte stále užitočná? 

 Česká republika     Slovenská republika Študenti  MK Ostatní 

 Muži Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Áno 33 91 34 100 156 102 

Čiastočne 19 42 31 49 50 91 

Nie 1     1 

 

odpovedala tiež takmer dvojtretinová väčšina opýtaných (64 %) áno, asi tretina (35 %) uznáva, 

že čiastočne a len jeden opýtaný si myslí, že nie... Muži i ženy v obidvoch republikách odpo-

vedajú v pomerných číslach prakticky zhodne, no je evidentné že študenti reklame dôverujú 

výrazne viac. 
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Na ďalšiu otázku „v čom nám môže byť reklama užitočná“ 

Tab. č. 2 V čom môže byť reklama užitočná? 

 Česká republika Slovenská republika Študenti MK Ostatní 

 Muži Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Pri nákupoch 29 86 45 96 135 121 

Občas zabaví 12 25 12 24 37 36 

Iné 12 22 8 29 34 37 

 

sa u skupiny žien (282) domnieva nadpolovičná väčšina 59 % že pomáha pri nákupoch, kým 

20 % , že občas zabaví, 21 % uvádza iné dôvody, no relatívne vysoké percento (8 %) ani nevie 

v čom užitočná je. U menšej skupiny mužov (118) je pomoc pri nákupoch na prekvapenie po-

rovnateľná, napriek tomu, že nákupy v domácnosti zabezpečujú predovšetkým ženy. V prípade 

študentov a ostatných (podľa demografie skôr starších respondentov) pomáha tiež viac študen-

tom, o niečo viac študentkám.  

Túto skutočnosť potvrdzuje aj reprezentatívny výskum v Českej republike, kde bolo opýtaných 

1000 osôb vo veku nad 15 rokov. Zadávateľom bola Česká marketingová spoločnosť (ČMS) 

POPAI, České združenie pre značkové výrobky (ČSZV) a Asociácia českých reklamných 

agentúr (AČRA). Výskum uskutočnila výskumná agentúra ppm factum. Reklama tu v nákup-

nom rozhodovaní pomáha 44 % - ám populácie, častejšie sú to ženy, mladší ľudia s vyššími 

príjmami, obyvatelia menších miest a stáli užívatelia internetu. Výsledky výskumu ČESI A 

REKLAMA 2016 nám poskytla jeho autorka doc. Jitka Vysekalová, riaditeľka Českej marke-

tingovej spoločnosti. 
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Tab. č. 3 Množstvo reklamy v médiách 

 Česká republika Slovenská republika Študenti MK Ostatní 

 Muži Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Málo  1    1  0     0    1   1 

Neviem posúdiť 2     2  1     4    2   7 

Primerane 4     9 12     8   15  18 

Priveľa 46 121 52 137 188 168 

Pokiaľ však ide o množstvo reklamy v médiách, tak si takmer 90% opýtaných myslí, že je jej 

priveľa. Iba niekoľko 10,5% respondentov nevie posúdiť, resp. si myslí, že je množstvo re-

klamy primerané.  Dvaja opýtaní si myslia, že málo... 

Televízna reklama – nepriateľ číslo 1 

Na potvrdenie tejto časti práce uvádzame niekoľko ďalších výsledkov nášho výskumu porov-

návajúcich sledovanosť televíznej reklamy v minulosti v SR. Metodicko-výskumný kabinet 

Slovenského rozhlasu v roku 1994 dospel vo svojom reprezentatívnom výskume slovenskej 

populácie k nasledovným číslam: 

Televízna reklama prekážala 24,6 % - ám, ľahostajná bola 23 % - ám, 6 % ju nevedelo posúdiť. 

No až 45 % uviedlo, že si ju radi pozrú a 3,5 % ju dokonca vyhľadávalo. Relatívne pozitívny 

vzťah k televíznej reklame pramení z faktu, že výskum sa uskutočnil len 5 rokov po zmene 

nášho zriadenia. V socialistickom režime sa reklama považovala  často za zbytočnú, čo doka-

zovalo aj jej minimálne množstvo v médiách (podľa: Horňák, 1998. s. 98). 

Vzťah k televíznej reklame sa o 14 rokov podľa výskumu „Mediánu“ (MEDIAN SK, s.r.o.   III. 

a IV. Kvartál  2008) na tiež veľmi serióznej celoštátnej vzorke dramaticky zmenil: Na otázku: 

Rád sledujem reklamu v televízii boli vyhodnotené nasledovné odpovede: 54 % už uviedlo 

Nie,  Áno uviedlo len 14,8 %. Ostatné percentá boli irelevantné. Podobne tomu bolo aj pri 

otázke na množstvo televíznej reklamy „V televízii je príliš veľa reklamy“ (MEDIAN SK, 

s.r.o. III. a IV. Kvartál  2008): kde už kladne odpovedalo až 72 % respondentov a nie len 5,7  %. 
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Novší prieskum agentúry o päť rokov neskôr  (MEDIAN SK, s.r.o. I. a II. Kvartál  2013) tento 

trend len potvrdil. Na otázku: „Aký je Váš názor na množstvo televíznych reklám?“ odpo-

vede priam šokujú. Spolu takmer  90 % - ám opýtaným súčasný stav nevyhovuje. Z toho takmer 

70 % by ju obmedzilo a vyše 20 % by ju priamo zakázalo!!! V tomto istom prieskume (MEDIAN 

SK, s.r.o. I. a II. Kvartál  2013) sa uvádzajú aj aktivity, ktoré diváci vykonávajú počas vysiela-

nia televíznej reklamy. Situácia vyzerá v tomto zmysle priam hrozivo. Reklamu sleduje so zá-

ujmom len niečo cez dve percentá, deviatim percentám, ktorí ju sledujú prekáža. Ostatných 

takmer 90 % percent uviedlo, že reklame nevenujú pozornosť, prepínajú na iný kanál, resp. si 

odskočia od televízora (podľa: Horňák, 2014, s. 203). Aj keď uvedené odpovede možno brať 

s určitou rezervou, je evidentné, že množstvo reklamy v televízii jednoznačne prekáža. 

Dnes, takmer 25 rokov od prvého uvedeného výskumu sme sa pokúsili súčasný vzťah k tele-

víznej reklame mapovať v ďalších otázkach nášho prieskumu. 

Najviac mi prekáža reklama : 

Tab. č. 4   V čom prekáža reklama recipientom najviac... 

 Česká republika Slovenská republika Študenti MK Ostatní 

    Muži    Ženy    Muži    Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Na internete 13 30 13 29 55 30 

Na uliciach 4 10 5 24 26 17 

Nevadí mi 3 12 5 6 16 10 

V kine 2 7 2 7 13 5 

V rozhlase 6 11 2 2 9 12 

V televízii 22 53 30 73 77 101 

V tlači 2 2 1 1 1 5 

Všade 1 8 7 7 9 14 
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Pri otázke, v ktorom médiu respondentom prekáža reklama najviac sa dostávame aj k príčine vše-

obecnej averzie k reklame, ktorou je práve televízia, resp. reklama v televízii: 44,5 % TV spomedzi 

6 uvedených nosičov, resp. 8 uvedených možností. Iba 6 % opýtaných uvádza, že im reklama ne-

prekáža na žiadnom nosiči, no zarážajúce je, že takmer 5 % respondentom prekáža reklama 

„všade“, t. j. na všetkých nosičoch.  

 

Graf č. 1  V čom prekáža reklama recipientom najviac... 

 
 

Áno, je to práve televízia, v ktorej reklama respondentom prekáža najviac. Dokazuje to pre 

prehľadnosť aj ďalší graf, ktorý poukazuje na konkrétne médiá, v ktorých reklama prekáža. Na 

prvom mieste je televízia s takmer polovicou respondentov,  na druhom reklama na internete s 

cca o polovicu menej respondentmi a potom postupne nasledujú billboardy na ulici, kino, roz-

hlas. Tlač s tromi respondentmi je zanedbateľná. Ak si uvedomíme, že z celkového počtu 400 

respondentov je polovica študentov (206), tak je pochopiteľné, že internet je problémový na 

druhom mieste. Menej pochopiteľné je, že televízia prekáža aj generácii, ktorá ju v súčasnosti 

sleduje minimálne. U mužov a žien sa tu výrazné rozdiely nepotvrdili. Príčinou je predovšet-

kým množstvo reklamy v súkromných TV staniciach. Takmer polovica opýtaných (49 %) si 

myslí, že je nadmerné a až 39 %, že je katastrofálne. 
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Tab. č.  5  Množstvo reklamy v programoch na súkromných TV staniciach 

  Česká republika  Slovenská republika  Študenti MK  Ostatní 

 Muži Ženy Muži Ženy   

 53 133 65 149 206 194 

Primerané   4   3 10   3   16   9 

Nadmerné  26 73 21 78 110 88 

Katastrofálne 19 47 33 55   69 85 

Neviem posúdiť   4 10   1  13   16 12 

 

Iba 5% si totiž myslí, že je množstvo primerané a 7% nevie posúdiť. A to je katastrofálne samo 

o sebe...    

Vyššie uvedený reprezentatívny výskum dokázal, že jednou z hlavných príčin negatívneho po-

stoja k reklame v televízii je aj z prerušovanie TV programov televíznou reklamou. Prerušova-

nie TV programov reklamou prekáža celkom 86 % - ám respondentov a 57 % to vidí ako na-

liehavý problém. Možno predpokladať, že aj túto situáciu spôsobuje odpor k reklame 

v komerčných televíziách. Tu prerušovanie programov prekáža viac ako 80 %  populácie.  

 

Celkové vyhodnotenie a záver: 

Ak vezmeme do úvahy, že nášho výskumu sa zúčastnilo 400 recipientov - cca polovica z ČR 

a polovica zo SR (282 žien a 118 mužov),  z celkového počtu mala vyššia polovica vysoko-

školské vzdelanie (210 respondentov, ostatní stredoškolské 168, len dvaja základné...), veková 

štruktúru (od 18 do 25 rokov – 206, od 25 do 40 do 85, od 40 do 50 - 66 a nad 50 rokov 43 

respondentov) tak výsledky nášho primárneho výskumu i použitia sekundárnych zdrojov mô-

žeme zhrnúť takto: 

Väčšie rozdiely medzi názorom žien a mužov, resp. študentov marketingovej komunikácie 

a ostatných už zamestnaných respondentov výskum nepreukázal. Podobne väčšie rozdiely 
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medzi Čechmi a Slovákmi sa nepotvrdili. Výskum však potvrdil, že výrazná väčšina respon-

dentov si stále uvedomuje nevyhnutnosť fungovania štátu s obchodom, ktorý nemôže funkčne 

existovať bez reklamy.  Na základe merania korelácií nám vyšlo aj, že skúmanej vzorke po-

máha reklama najmä pri nákupoch, ale prekáža jej množstvo reklamy primárne v televízii, po-

tom na internete, na uliciach atď. 

Hlavná hypotéza štúdie: „zainteresovaná verejnosť chápe, že reklama je stále potrebná, ale 

treba obmedziť jej množstvo“ sa na základe položených otázok jednoznačne potvrdila.  

 

Tri najdôležitejšie výsledky výskumu: 

• 99 % respondentov považuje reklamu stále za užitočnú aspoň v niečom… 

• 90 % je presvedčených, že množstvo reklamy je nadbytočné a to predovšetkým v televí-

zii…  

• 88 % že množstvo reklamy na súkromných TV staniciach je nadmerné až katastrofálne… 

 

Berieme do úvahy „módnu odchýlku“ od uvedených čísel. Totiž, že je populárne nadávať na 

televíznu reklamu, no keď nadávame na konkrétne spoty, tak ich asi aj sledujeme... Ale aj tak... 
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Záver 

Namiesto záveru týchto skrípt sme uviedli otrasnú situáciu vo vnímaní TV reklamy u nás. Mô-

žeme totiž usilovať o akúkoľvek kvalitnú reklamu, keď k nej bude verejnosť zaujímať nega-

tívne stanovisko už predom (videoreklame v ostatných médiách držíme palce...), tak má naše 

snaženie nulový efekt... 

Situáciu v TV reklame v ČR a v SR je však nevyhnutné najbližšom čase aj prakticky riešiť. Ak 

si totiž uvedomíme, že na televíznu reklamu sa v ČR a v SR stále vynakladá najviac finančných 

prostriedkov, tak zostáva záhadou, pre koho túto drahú záležitosť zadávatelia reklamy a re-

klamné agentúry produkujú. 

Nerešpektovať názor divákov môže v budúcnosti ešte viac ohroziť sledovanosť a efektívnosť 

televíznej reklamy. Okrem toho to ohrozuje aj meno a postavenie reklamy vo všeobecnosti, aj 

obľubu, resp. sledovanosť tohto média vo všeobecnosti.  A televízia pri jej súčasnej sledova-

nosti  je stále kľúčovým prenosovým médiom v Čechách i na Slovensku. 

 

Do svojej predposlednej knihy „Kreativita v reklame“ som si vymyslel ako motto tieto slová: 

Reklama nie je zlá, alebo dobrá. Môže pomáhať i ubližovať.  

Je ako pivo, futbal, láska... Je taká, akú si ju urobíme. 

 
Takže to nie je reklama, ktorá ubližuje, sme to my sami, ktorí ju schvaľujeme, tvoríme, či sle-

dujeme a necháme to bez zmeny... 

A keď sa nám podarí urobiť kvalitnú video reklamu, ktorá pomôže zadávateľom, tvorcom, ale 

aj nám všetkým, tak to bude OK!!! 
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 PRÍLOHY 
 

Príloha č. 1: Charakteristika základných aktivít reklama, propagácia, marketingová ko-

munikácia (JURÁŚKOVÁ, O. - HORŇÁK, P. et al.: Velký slovník marketingových ko-

munikací. Praha : Grada, 2012. 271 s. ISBN 978-80-247-4354-7 (9/9)  

 

Pre stručnú charakteristiku uvedených aktivít si dovolím zacitovať  (pre prehľadnosť zopa-

kovať základné informácie z predošlého textu o teoretických aspektoch reklamy) svoje heslá 

(reklama, propagácia, integrovaná marketingová komunikácia), z Veľkého slovníka marke-

tingových komunikácií, ktorý sme zostavili s doc. Ing. Olgou Juráškovou, Ph.D., a vydali 

v Prahe v roku 2012. 

 

reklama  (lat.) reclamare - znovu kričať, zvučať, silno a často  volať, komunikácia s cieľom 

ovplyvniť predaj či nákup výrobkov alebo služieb, ktoré uspokojujú potreby výrobcu, dodáva-

teľa  i odberateľa, resp. aj informácie smerujúce k osvojeniu si určitých myšlienok (napr. so-

ciálna reklama). Ekvivalentom pojmu reklama je výraz obchodná propagácia. Je to predovšet-

kým platená informácia s cieľom vyvolať informačný, resp. primárne ekonomický efekt. 

Niektorí autori považujú reklamu za synonymum pre ekonomickú propagáciu, iní za synony-

mum celej propagácie, ďalší ju označujú nesprávne za jej vývinové štádium.  

Reklama vznikla v otrokárskej spoločnosti spolu so vznikom trhu, keď sa výrobky stali tova-

rom. Za jej počiatky, resp. predchodcov považujeme už zachované obchodné zmluvy na  hli-

nených tabuľkách u starovekých Sumerov, štítky prikuté na krkoch ponúkaných otrokýň 

v Egypte, zapaľovanie ohňov, ktorými oznamovali svoj príchod a začiatok obchodovania ob-

chodníci z Kartága, oznamovanie gladiátorských zápasov v Pompejach,   ochutnávky vín a pod. 

K rozvoju reklamnej činnosti prišlo v období feudalizmu spolu so vznikom tovarovej výroby, 

rozmachom trhu a predovšetkým vynálezom kníhtlače. Ďalší rozvoj priniesli  potom všetky 

ďalšie vynálezy ľudstva – od žiarovky až po internet. Skutočný rozmach reklamy však spôsobil 

spolu so vznikom konkurencie až kapitalizmus. U nás bola reklama po roku 1948 až do no-

vembra 1989 považovaná  za buržoázny prežitok, resp. zbytočný extrém. Po roku 1989 bola 

spočiatku opačná tendencia povyšovať ju  nad ostatné zložky marketingového mixu, dnes jej 
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tradičným formám viacerí autori (Kotler, Zyman...) predpovedajú zánik. V súčasnosti reklamu 

chápeme ako súčasť marketingovej komunikácie, t. j. primárne platené informácie usilujúce 

o predaj výrobku, služby, či o osvojenie určitých myšlienok šírené predovšetkým prostredníc-

tvom  masových médií, t. j. tlačou, rozhlasom, televíziou, outdorom , ale aj internetom. Je ne-

vyhnutnou súčasťou marketingového, resp. promotion mixu i trhového mechanizmu, keďže 

obchodná činnosť nemôže bez reklamy existovať. Pomáha pri výmene úžitkových hodnôt, in-

formuje, buduje imidž, goodwill podniku, uplatňuje sa na domácom 

i zahraničnom   trhu vo výrobných  rezortoch, ale súčasne sprievodne aj formuje recipientov. 

Môže totiž prispieť aj k ich formovaniu v oblasti výchovnej, vzdelávacej, etickej, estetickej... 

Ak je mimoekonomické (spoločensko-výchovné) poslanie primárne, tak hovoríme o sociál-

nej reklame, ktorá bola v minulosti označovaná ako spoločensko-výchovná propagácia. Jej 

najdôležitejšou časťou je napr. ekológia, zdravotnícka starostlivosť, bezpečnosť cestnej pre-

mávky, boj proti domácemu násiliu... Súčasnosť pojem sociálna reklama udomácňuje, a tak 

reklamu v budúcnosti budeme chápať širšie ako: 
 

REKLAMA = KOMERČNÁ reklama  +  SOCIÁLNA reklama 
 

Základné druhy reklamy možno diferencovať okrem toho aj podľa množstva ďalších atribú-

tov. Napr. na základe aktuálnosti informácie (je to uvádzacia a pripomínajúca reklama), cha-

rakteru kampane (produktová a imidžová), prenosových médií (televízna, rozhlasová atď.), 

predmetu (výrobkov, služieb, či nekomerčnej sféry – politickú reklamu pred voľbami sem 

spravidla nezaraďujeme), cieľovej skupiny (pre rybárov, pre ženy atď.), miesta pôsobenia 

(reklama na mieste a mimo miesta predaja), lokality pôsobenia (regionálna, ústredná, smerom 

do zahraničia, dovnútra štátu a pod.), spôsobu kontaktu s recipientom (priama - direct mar-

keting, predvádzanie tovaru a nepriama - tlač, rozhlas, televízia) a pod. Za základné atribúty 

kvalitnej reklamy považujeme myšlienkovú originalitu, pravdivosť, interdisciplinárny prí-

stup a užitočnosť pre všetky zainteresované sociálne štruktúry (zadávateľ, agentúra, médium, 

recipient). Marketingová komunikácia vyrástla nepochybne práve z reklamy, ktorej bude ešte 

dlho pevnou súčasťou (ph). 

 

propagácia - (lat. propagare - rozmnožovať, rozširovať), komunikácia, ktorá  pomáha utvára-

niu a  uspokojovaniu ekonomických a mimoekonomických  záujmov a potrieb zadávateľa, 
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agentúry, zástupcu nosiča - média i príjemcu procesu. Výkladové slovníky  cudzích slov prira-

ďujú p. množstvo významov, najčastejšie  ako: rozmnožovanie, rozširovanie, zväčšovanie, od-

porúčanie, ponúkanie. Výraz  sa uvádza často v spojeniach s výrazmi mimoekonomického za-

merania. O bližšie  vymedzenie pojmu však okrem slovníkov usilovala pred rokom 1989, hoci 

len v skromnej miere aj odborná literatúra, kde nájdeme pokusy o definovanie propagácie. 

Väčšina z nich chápe túto aktivitu priširoko ako komunikačné pôsobenie, ktorého cieľom je  

vyvolať u určitého okruhu osôb  rozhodnutie jednať v súlade  so stanoveným zámerom a oča-

kávaným  účinkom, resp. pomáhať pri vytváraní postojov, názorov a zvyklostí vedúcich k že-

lateľnej činnosti, resp. aj dosiahnuť žiaduce formy uvedomelého správania sa cieľovej skupiny. 

Uvedené definície eliminujú význam propagačnej činnosti na ovplyvňovanie recipienta, resp. 

na jeho ovplyvňovanie k subjektom želanej činnosti. Týmto zjednodušením približujú propa-

gáciu ku komunikácii vo všeobecnej rovine. Prispievalo to v minulosti k zamieňaniu tejto ak-

tivity s príbuznými činnosťami, najmä  s propagandou. Existovali aj definície, ktoré chápali 

propagáciu úzko, resp. ju  stotožňovali s reklamou, čo vyplýva z faktu, že propagácia sa vyvi-

nula z reklamy nadobudnutím širších cieľov, ale i foriem metód a prostriedkov. So zmenou 

spoločensko-ekonomickej situácie u nás došlo nielen k nárastu  významu propagácie a reklamy 

v praxi, ale aj k posunutiu, resp. vyšpecifikovaniu obsahu tohto  termínu praxou. Preto aj dneš-

nému chápaniu uvedených pojmov vyhovujú skôr definície prebraté z krajín, odkiaľ pochádza 

aj samotný model trhového hospodárstva. Propagácia sa takto chápe často aj ako súhrn aktivít 

vedúcich k predaju výrobku (promotion mix – advertising, sales promotion, personal seling, 

public relations, direct marketing....). Azda najčastejšie sa u  nás v súčasnosti preberá definícia  

propagácie Ph. Kotlera. Uvádza, že „propagáciu definujeme ako akúkoľvek platenú formu ne-

osobnej prezentácie a podpory myšlienok, tovaru alebo služieb konkrétnym  sponzorom“. Pri-

bližuje obsah termínu propagácia bližšie k reklame, čo je rozhodne  správnejšie ako približo-

vanie termínu, resp. jeho zamieňanie s propagandou. V angličtine sa termín propagácia 

prekladá zhodne ako promotion, ale niekedy aj ako publicity – reklame, zodpovedá skôr ozna-

čenie advertising, ktoré sa spája kontextuálne skôr  s pojmami komerčného zamerania, napr. 

reklamný spot a pod. Od 16. storočia sa tento výraz stotožňuje aj s výrazom inzercia. Výraz 

publicity inklinuje tiež k všeobecnejšiemu výkladu komunikácia,  či zverejnenie – i keď sa 

používa  aj v spojeniach nahrádzajúcich označenie reklama. V nemčine termínu propagácia 

zodpovedá predovšetkým označenie   Werbung, hoci sa používa aj v užšom slova zmysle ako 
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synonymum pre reklamu (Wirtschaftswerbung). Francúzština pozná už dávnejšie termín pro-

pagation – propagácia, pričom výraz propager prekladá ako: „šíriť, propagovať“ a propagateur 

ako „šíriteľ nových myšlienok. V ruštine je situácia iná. Tento jazyk totiž termín propagácia 

neužíva. Frekventovaným je tu výraz reklama, ktorý je chápaný primárne ekonomicky. Zamie-

ňanie propagácie s reklamou, resp.  v súčasnosti ešte viac s MK je dosť časté. V súčasnosti sa 

tento termín začína nesprávne zaznávať pre spojenie so socialistickou minulosťou a pre zamie-

ňanie s propagandou. Propagácia je však reklama rozšírená o mimoekonomickú oblasť, nie je 

synonymom výrazu marketingová komunikácia, ani reklama. Za hlavné kategórie propagácie 

považujeme mimoekonomickú (štátnu + spoločensko-výchovnú) a ekonomickú p., pričom pô-

sobí vždy komplexne. Jedno pôsobenie je vždy dominantné a druhé sprievodné.  Základné 

funkcie propagácie, resp. aj reklamy sú informatívna, formatívna (výchovno-vzdelávacia, es-

tetická, etická) aktivizačná a zábavná. Efektívne pôsobenie propagačného procesu zaručuje do-

držiavanie základných princípov propagácie, resp. reklamy, ktorými sú myšlienková origina-

lita, pravdivosť, interdisciplinárny prístup a spoločenská užitočnosť. Propagácia využíva 

masovú i interpersonálnu komunikáciu, pôsobí rozličnými prostriedkami a formami. Členiť ju 

možno – podobne ako reklamu – podľa rozličných atribútov, napr. podľa spôsobu komunikácie 

– priama (napr. predvádzanie tovaru) a nepriama (prostriedkami masovej komunikácie), podľa 

charakteru známosti propagovaného predmetu – uvádzacia (napr. uvedenie nového nealkoho-

lického nápoja) a  pripomínajúca (napr. Coca Cola), podľa predmetu – imidžová (značka) a 

produktová (výrobkové skupiny), podľa miesta predaja – na mieste predaja a mimo miesta pre-

daja, podľa zadávateľa, cieľa, cieľovej skupiny, propagačných prostriedkov, nositeľa propagá-

cie a pod. Keďže súčasná reklama zahrňuje v sebe okrem komerčnej aj sociálnu (bývalú spo-

ločensko–výchovnú),  je základný rozdiel medzi reklamou a propagáciou najmä v šírke záberu 

– propagácia je pojem širší.  Či už ju budeme chápať ako synonymum MK, resp. ešte širšie – 

všeobecnejšie, alebo len reklamu rozšírenú o štátnu propagáciu alebo aktivitu ktorá zdôrazňuje 

rovnocenný mimoekonomický aspekt. Reklama je len jej časťou spojená primárne s ekonomic-

kým efektom (ph).   

 

komunikácia marketingová integrovaná  (IMK) - spojené komunikačné pôsobenie 

nadlinkovými  (reklama) a podlinkovými (public relations, direct marketing, sales pro-

motion, personal selling atď) aktivitami a prostriedkami, ktoré spája spoločný cieľ. 
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Teória spoločného pôsobenia v zmysle integrovanej MK, ktorého cieľom je zvýšený 

synergický efekt vznikla v posledných rokoch dvadsiateho storočia. V IMK záleží nie-

len na výbere aktivít, firme či agentúre, ktorá činnosť realizuje, ale predovšetkým na 

ich vzájomnom súlade. V súčasnosti o výbere tovaru rozhoduje často jeho značka 

a vzťahy so zákazníkom. A na vybudovanie imidžu značky či týchto vzťahov reklama 

už dávno nestačí. Pod integrovanou komunikáciou chápeme teda dokonalé spojenie 

v oblasti dorozumievania za optimálneho nasadenia všetkých komunikačných nástro-

jov. Už prvé reklamné prostriedky, ktoré slúžili predaju, mali v sebe súčasne aj zárodok 

akéhosi praintegrovaného pôsobenia. Vystavovaný tovar mal časom svoje vlastné ob-

chodné značky, jeho predaj umocňovali vyvolávaním na mieste predaja vyvolávači, či 

heroldi na svojich cestách. V priebehu času sa zdokonaľovala tvár reklamných pro-

striedkov a prinášali nové, spolu s technickými vynálezmi, od vynálezu kníhtlače až po 

laserovú techniku, či internet. Rovnako sa zdokonaľovala aj metodika tvorby reklam-

ných kampaní, či komplexných akcií marketingovej komunikácie. V súčasnosti je po-

hľad na integrovanú komunikáciu takýto: V zásade ide o jednoduchý problém. Zapojiť 

komplexne všetky vhodné formy marketingovej komunikácie podľa konkrétnej situá-

cie. V praxi to znamená, že si najprv v rámci brífingu s klientom definujeme problém, 

ktorý chceme pomocou marketingovej komunikácie vyriešiť. Klient nám najlepšie vie 

charakterizovať produkt alebo službu, ktorú chce verejnosti ponúknuť, či inštitúciu kto-

rej imidž chce budovať a pod. Ak nejde o uvádzaciu kampaň celkom novej skutočnosti, 

tak pozná aj svoju cieľovú skupinu. Zjednodušene teda – predovšetkým na základe cie-

ľovej skupiny určíme médium (médiá - mediálny plán) schopné ju zasiahnuť a doňho 

potom umiestnime vhodné prostriedky, do ktorého vkomponujeme svoje komunikáty. 

Vychádzame však primárne z cieľa, ktorý chceme dosiahnuť, z charakteru skutočnosti 

– resp. povahy predmetu (v prípade reklamy štádia životného cyklu výrobku), cieľovej 

skupiny, charakteru konkurencie, z výsledkov nášho prieskumu, pretestingu, časových 

a finančných relácií. Až na podklade všetkých týchto skutočností máme možnosť zos-

taviť optimálny model integrovanej marketingovej komunikácie, t. j. druh a spôsob za-

pojenia jednotlivých aktivít. Myslíme tým spomenuté zosúladenie reklamy s public re-

lations, s podporou predaja a pod. Riadime sa aj druhom kampane, či ide o imidžovú 
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kampaň alebo produktovú, o uvádzaciu alebo pripomínajúcu kampaň. Skutočný stupeň 

úspešnosti nášho integračného modelu nám povie až záverečný prieskum účinnosti. 

 

Hlavné zásady integrovanej marketingovej komunikácie: 

Komunikačné aktivity vždy spájame do integračného modelu tak, aby sa koordinovali fi-

remné výpovede a aby nielen ladili navzájom, ale aby sa rozvíjali navzájom v spolupôsobení, 

ktoré prinesie synergický efekt. 

 

Rešpektovať musíme primárne záujem klienta, problém ktorý chce vyriešiť, prostredníctvom 

komunikácie. 

 

Vychádzame z cieľa, cieľovej skupiny, charakteru produktu, druhu kampane, rozpočtu, kon-

kurencie, výsledkov prieskumu, pretestingu, ale aj z výpovednej schopnosti jednotlivých ak-

tivít. 

 

Po ukončení kampane realizujeme vždy záverečný prieskum účinnosti, ktorý nám presnejšie 

povie, či sme svoj integrovaný model komunikačných aktivít zostavili vhodne, či slúži ako 

pomôcka, prípadne výstraha v budúcnosti.  

 

 

Príloha č. 2:  

Koudelová a Whiteloc uvádzajú zaujímavé možné typológie pre hodnotenie formy a realizá-

ciu reklamy, ktoré člení do siedmich základných skupín. Myslím, že môže slúžiť aj pre in-

špiráciu našich tvorcov.  

 

Formát: 

príbeh –  

dráma –  

životný príbeh –  

riešenie problému –  

analógia  
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Produkt:  

prezentácia produktu –  

vystavenie produktu –  

porovnanie s iným produktom – 

 

Vystupujúca osoba:  

celebrita –  

autorita –  

obyčajný človek – 

dieťa –  

bábka –  

zviera –  

viac vystupujúcich –  

hovorený komentár –  

titulky – 

 

Vizuálne prevedenie:  

realistické –  

fantastické –  

scénická krása –  

grafické znázornenie –  

animácia –  

kreslený film –  

 

Hudba: 

základný prvok –  

použitá nie ako základný prvok –  

nepoužitá –  

tanec – 
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Humor: 

slovná hračka –  

vtip –  

absurdný humor –  

satira –  

irónia –  

nepoužitý– 

 

Sex: 

vzťah –  

príťažlivosť –  

osobná krásna –  

nahota –  

nepoužitý – 

 

Pri vnímaní spotu totiž pôsobí najskôr pôsobí forma ako obsah! 

 

Podľa: Jana Janíková: Audiovizuálne podoby reklamy. 

 

 

Príloha č. 4: 

ŠPECIFICKÉ POZITÍVA I NEGATÍVA REKLAMY V TRADIĆNÝCH MÉDIÁCH 

(podľa: Horňák, Reklama). 

 

Tento prehľad predstavuje pozitíva a negatíva jednotlivých  propagačných prostriedkov v mé-

diách na základe syntézy uvedených poznatkov. V praxi môže  slúžiť pre výber vhodného pro-

pagačného prostriedku, resp. pre adekvátnu voľbu média. 
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Inzerát: 

Za základné prednosti inzercie považujeme masovosť (noviny), aktuálnosť  (denníky), selekciu 

podľa titulu, racionálne pôsobenie, dôveryhodnosť, možnosť voľby času, priestoru i tempa pri-

jatia informácie, kvalitu tlače (časopisy) - pôsobenie v čase oddychu (časopisy), dlhodobé 

uchovanie  informácie, a nízke náklady na tvorbu i zverejnenie. K nevýhodám  patrí  často  

nízka  kvalita  novinovej tlače a krátka životnosť informácií v denníkoch. 

Rozhlasový spot: 

K základným výhodám pôsobenia rozhlasových spotov patrí –  rozšírenosť, masovosť, emoci-

onálna pôsobivosť, nízke náklady na výrobu i vysielanie, selekcia podľa relácie, regiónu, času 

a pôsobenie v čase oddychu. Najväčšou nevýhodou rozhlasových spotov je slabá zapamätateľ-

nosť a nemožnosť vrátenia sa k informácii. 

Televízny spot: 

K prednostiam televíznych spotov patrí predovšetkým pôsobenie na zrak i sluch, zdanie reál-

neho vnemu (pohyb + farba), názornosť, vysoká zapamätateľnosť i miera sústredenia, emoci-

onálna pôsobivosť, masovosť a takisto pôsobenie v čase oddychu.  Nevýhodou je tiež nemož-

nosť vrátenia  sa k informácii a vysoké náklady na výrobu i vysielacie časy spotov. V prepočte 

na počet zasiahnutých recipientov sú však náklady relatívne nízke. 
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