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Product placement ako prostriedok marketingovej komunikácie 

Mgr. Alena Popovičová 

Abstrakt: Product placement je zámerné začlenenie komerčnej informácie do 

nekomerčného obsahu vizuálnym a/alebo verbálnym spôsobom, prípadne používaním 

značkového produktu najčastejšie v prostriedkoch masovej a umeleckej komunikácie, 

predovšetkým audiovizuálneho charakteru, za účelom propagácie konkrétnej značky, 

produktu alebo služby. Hoci efektivita product placementu nie je dostatočne preukázaná, je 

v čoraz väčšej miere používaný ako súčasť integrovanej marketingovej komunikácie. 

Kľúčové slová: product placement, branded entertainment, marketingová komunikácia, 

efektivita 

Abstract: Product placement is the purposeful incorporation of commercial messages into 

noncommercial content by visual and/or verbal manner or by using branded product mostly 

in the mass and artistic communication in order to promote a particular brand, product or 

service. It is mostly audiovisual. Although the effectiveness of product placement is not 

sufficiently proven, it is increasingly used as part of an integrated marketing 

communication. 

Key words: product placement, branded entertainment, marketing communication, 

effectiveness 
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Úvod 

V akademickej a marketingovej praxi sa frekventovane stretávame s výrazom nové 

formy marketingovej komunikácie, hoci často je toto pomenovanie prisudzované 

prostriedkom, ktoré poznáme už niekoľko desiatok rokov. Tak je to aj v prípade product 

placementu. Jeho vznik sa spája so vznikom filmu na konci 19. storočia a napriek tejto 

skutočnosti (propagačný) film nie je zaraďovaný k novým prostriedkom marketingovej 

komunikácie. Film a jeho televízna podoba (ako audiovizuálne formy, ktoré oslovujú 

masy), sa postupom času adaptovali (ako jeden z vhodných kanálov) na marketingové a 

propagačné účely, s cieľom osloviť publikum komerčnou správou (v závislosti od formy 

či žánru audiovizuálneho vysielania). Novosť sa product placementu, predovšetkým u 

nás, prisudzuje pravdepodobne z dôvodu nedávneho legislatívneho ukotvenia v  roku 

2010 - dovtedy bol označovaný za formu sponzoringu, v horšom prípade skrytej reklamy. 

V dôsledku fragmentácie médií, proliferácii komunikačných kanálov a klesajúcej 

efektivity klasickej reklamy je product placement považovaný za potenciálne vhodný 

prostriedok - ako odlišným spôsobom zasiahnuť cieľovú skupinu.  Pri tejto 1

marketingovej metóde sú produkty, služby a  značky používané, zmienené alebo len 

zobrazené v nekomerčnom obsahu tak, aby poskytli realistický rámec príbehu, zvýšili 

povedomie o značke a   jej pozitívne vnímanie z  pohľadu diváka. Hoci je product 

placement považovaný za sekundárny nástroj reklamy v audiovizuálnych médiách a jeho 

efektivita ako samostatného propagačného prostriedku nebola doteraz dostatočne 

preukázaná, je vhodným a čoraz častejšie používaným komponentom v komplexe aktivít 

integrovanej marketingovej komunikácie. 

V  nasledujúcich kapitolách sa budeme zaoberať súčasným stavom uvedenej 

problematiky, kde je zároveň nevyhnutné bližšie definovať samotný pojem, aj 

podmienky vzniku tohto prostriedku marketingovej komunikácie. 

Definícia a vymedzenie pojmu product placement 

 MACKAY, Thomas, et al. The Effect of Product Placement in Computer Games on Brand Attitude and Recall. In: 1

International Journal of Advertising, 2009,  28(3), s. 423-438. ISSN 1759-3948.
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Product placement je súčasťou tzv. branded entertainment  a radí sa k špecifickým 2

formám marketingovej komunikácie. Primárne sa spája s umiestňovaním značkových 

produktov v audiovizuálnych dielach, ale jeho použitie a význam sú omnoho širšie. 

Existuje viacero definícií product placementu od uznávaných odborníkov v 

oblasti marketingu a marketingovej komunikácie, ktorí vymedzujú jeho odlišné faktory a 

funkcie. Podľa viacerých zdrojov  vznikla prvá akademická štúdia o product placemente 3

v roku 1987 a vypracovala ju EVA MARIE STEORTZ, kde ho definovala ako “včlenenie 

názvu produktu, obalu, značenia alebo inej obchodnej ochrannej známky do filmu, 

televíznej relácie alebo hudobného videa.”  Táto definícia je pomerne všeobecná a 4

zároveň explicitne menuje formáty, kde sa product placement používa, nie sú však 

zmienené komerčné mechanizmy, ktoré s umiestňovaním značkových produktov 

nevyhnutne súvisia. Definíciu STEORTZ o viac ako desať rokov neskôr upravila STACY 

VOLLMERS, ktorá definuje product placement ako “zámerné a kompenzované 

začlenenie produktu alebo služby (produkt, obal, logo, ochranná známka, slovná 

zmienka alebo reklama produktu) v komerčnej produkcii.”  5

Komerčné aspekty sú výraznejš ie zahrnuté v def iníci i od SIVA 

BALASUBRAMANIANA, ktorý akcentuje jeden z hlavných cieľov product placementu a 

to upozornenie na výrobok a tiež ovplyvňovanie povedomia a postojov spotrebiteľa k 

značke. BALASUBRAMANIAN definuje product placement ako “platenú informáciu o 

produkte s cieľom ovplyvniť filmové (alebo televízne) publikum cez plánované a 

nenápadné začlenenie značkového produktu do filmu (alebo televízneho programu).”  6

Táto definícia sa približuje omnoho viac k súčasnému vnímaniu product placementu, ale 

BALASUBRAMANIAN v nej až príliš úzko špecifikuje kanál, v ktorom sa umiestňujú 

 Pojem možno preložiť ako značková zábava. Špecificky sa touto oblasťou marketingovej komunikácie zaoberá 2

napríklad Jean-Marc LEHU v publikácii Branded Entertainment: Product placement & Brand Strategy in the 
Entertainment Business. London and Philadelphia: Kogan Page, 2007, s. 27-35. ISBN 0 7494 4940 3.

 BABIN, Laurie A. a Sheri Thompson CARDER. Viewers’ recognition of brands placed within a film. In: International 3

Journal of Advertising, 2006, vol. 15, iss. 2, pp. 140-141. ISSN 1759-3948.

 BABIN, Laurie A. a Sheri Thompson CARDER. Viewers’ recognition of brands placed within a film.4

 KAIJANSINKKO Riku. Product placement in integrated marketing communications strategy. Finland: Lappeenranta 5

University Of Technology, 2003, p. 238. 

 BALASUBRAMANIAN, Siva K.. Beyond advertising and publicity: Hybrid messages and public policy issues. In: 6

Journal of Advertising, 1994, vol. 23, iss. 4, p. 29. ISSN 1557-7805.
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produkty. Hoci product placement vo filme a v televízii patrí k najčastejšie využívaným 

formám, nemožno opomenúť aj ostatné komunikačné prostriedky a kanály, ako 

napríklad umiestňovanie produktov v literárnych a hudobných dielach, počítačových 

hrách, v divadelných predstaveniach alebo vo výtvarnom umení.  

Naopak v definícii PANDU nájdeme rozsiahlejšie pomenovanie foriem a kanálov, 

kde sa „product placement - prezentuje ako umiestňovanie značkového produktu, 

sponzorstvo v programe, branded entertainment alebo integrácia produktu – je 

marketingová metóda v oblasti reklamy a propagácie, kde je názov výrobku, produkt, 

obal, označenie alebo iná obchodná ochranná známka vložená a kontextuálne použitá 

vo filme, televízii alebo iných médiách za komerčným účelom.  Americká organizácia 7

podporujúca vzdelávanie a kritické myslenie v oblasti médií, Center for Media Literacy 

charakterizuje product placement ako „proces, v  ktorom výrobcovia produktov alebo 

zadávatelia reklamy platia odmenu za to, že sa ich značkový produkt čo 

najmarkantnejšie zobrazí v zábere filmu, televíznej relácii alebo v  nejakom inom 

médiu.“  Posledné dve definície sa až príliš kriticky stavajú voči product placementu ako 8

vyslovene komerčnému odplatnému nástroju komunikácie značky. GUPTA a GOULD 

však upozorňujú, že umiestňovanie produktov sa nemusí nutne realizovať vo finančnej 

protihodnote. Často ide o kompenzáciu vo forme cross promotion (vzájomná podpora a 

komunikácia značiek) alebo inej vzájomne prospešnej reklamnej kampane, prípadne len 

o začlenenie značky bez akejkoľvek kompenzácie,  pretože dokresľuje charakter alebo 9

spoločenský status hrdinu, v prípade televíznej seriálovej tvorby môže ísť len 

o kompenzáciu stanice voči klientovi za iné nedodané služby. 

Mnoho autorov a inštitúcií zdôrazňuje vo svojich definíciách product placementu 

aj spôsob umiestňovania značkových produktov, a to, že má ísť predovšetkým o 

nenásilné a kontextuálne začlenenie produktu, značky alebo služby do deja. LEHU 

 PANDA, Tapan K.. Consumer Response to Brand Placements in Films Role of Brand Congruity and Modality of 7

Presentation in Bringing Attitudinal Change Among Consumers with Special Reference to Brand Placements in Hindi 
Films. In: South Asian Journal of Management, 2004, 11(4), October-December, p. 7-26. ISSN 0971-5428.

 BOLES, Derek. Language of Media Literacy: A Glossary of Terms [online]. Malibu: Center for Media Literacy [cit. 8

2013.12.10.]. Dostupné na: http://www.medialit.org/reading_room/article565.html 

 GUPTA, Pola and Stephen GOULD. Consumers’ Perceptions of the Ethics and Acceptability of Product Placement in 9

Movies: Product Categories and Individual Differences. In: Journal of Current Issues and Research in Advertising, 1997, 
19(1), p. 37-50. ISSN 2164-7313.
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zdôrazňuje, že nejde len o umiestnenie, ale hlavne o začlenenie značkového produktu do 

filmu alebo seriálu.  LEHU vidí veľký rozdiel v zbytočnom vsadení produktu do filmu a 10

v logickom zakomponovaní do deja. Rovnako preferuje pojem začlenenie produktu aj 

združenie amerických spisovateľov a scenáristov Writers Guild of America, ktoré za 

product placement považuje „reklamu, ktorá sa stala súčasťou príbehu, najčastejšie 

dialógov, v ktorých sa postavy o produkte zmieňujú a predovšetkým spomínajú iba jeho 

pozitívne charakteristiky, alebo produkty v diele postavám slúžia.“   11

STEPHEN a COOT definujú product placement v masových médiách ako spôsob 

“vystavenia  potenciálnemu cieľovému spotrebiteľovi a ukazujú používanie a 

konzumáciu značiek v ich prirodzenom prostredí.”  KIM a  MCCLUNG deklarujú, že 12

product placement je čoraz viac sofistikovaný a vyvíja sa spolu s  rozvojom iných 

propagačných techník. Podľa nich sa product placement vzťahuje k začleneniu značky 

do filmu, televízneho programu, hudobného videa, počítačových a  divadelných hier, 

kníh s  propagačným úmyslom za finančné alebo iné výhody.  Inovatívnu definíciu 13

ponúka WILLIAMS, ktorý charakterizuje product placement ako „zlúčenie zábavy 

s reklamou v spojení s produktom a zapojením mediálneho obsahu.“   14

Vrámci českej a slovenskej odbornej literatúry nie sú definície product 

placementu také robustné a autori sa zväčša venujú tejto problematike okrajovo ako 

jednému z nástrojov marketingovej komunikácie. FREY charakterizuje product 

placement ako „zámerné a  platené umiestnenie značkového výrobku do 

audiovizuálneho diela za účelom jeho propagácie. Určité výrobky alebo služby 

zmluvného partnera sú zakomponované napríklad do filmového deja. Charakteristický je 

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 10

London, Philadelphia: Kogan Page Limited, 2007, s. 1. ISBN 0-7494-4940-3. 

 Product integration [online]. Writers Guild of America [cit. 2013.12.13.]. Dostupné na: http://www.wga.org/content/11

default.aspx?id=1405

 STEPHEN, Andrew  T. & Leonard V. COOTE. Brands in Action: The Role of Brand Placements in Building 12

Consumer-Brand Identification [online].Chicago: American Marketing Association Conference Proceedings,  2005, vol. 
16, p. 28. [cit. 2015.02.13.]. Dostupné na: http://connection.ebscohost.com/c/proceedings/ 19926345/brands-action-role-
brand-placements-building-consumer-brand-identification

 KIM, Min S. & Steven R. MCCLUNG. Acceptability and Ethics of Product Placement in Sport Video Games. In: 13

Journal of Promotion Management, 2010, vol. 16, p. 411-427. ISSN 1540-7594.

 WILLIAMS, Kaylene, et al. Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed. In: Journal of Management and 14

Marketing Research, 2011, vol. 7, p. 1-24. ISSN: 2157-0205.
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reklamný efekt u danej cieľovej skupiny s využitím kontextu a  známych osobností. 

Kvalitný product placement zasadí daný výrobok do pozitívneho kontextu a presvedčí 

nás, že jeho používanie je bežnou súčasťou života filmu.“  Rovnaké znenie definície - že 15

ide o „zámerné a platené umiestnenie značkového výrobku do audiovizuálneho diela za 

účelom jeho propagácie“, používajú aj autori VYSEKALOVÁ a  MIKEŠ.  HORŇÁK 16

charakterizuje product placement ako „umiestňovanie komerčných produktov do 

umeleckých diel, napr. filmov.“ Zároveň uvádza, že táto metóda má svoje výhody pre 

inzerentov z  hľadiska úderného pôsobenia a  umožňuje zvýšiť finančné možnosti 

producentov, čo môže prispieť ku kvalite diela. HORŇÁK sa zároveň domnieva, že „pri 

tejto aktivite prichádza k  manipulácii recipienta, ktorý spravidla nevie, že ide 

o zaplatené informácie.“  PŘIKRYLOVÁ a JAHODOVÁ definujú product placement ako 17

„použitie reálneho značkového výrobku alebo služby, spravidla priamo v 

audiovizuálnom diele (film, televízne relácie a seriály, počítačové hry), v živom vysielaní 

a predstaveniach alebo v knihách, ktoré samy o sebe nemajú reklamný charakter a to za 

jasných, zvyčajne zmluvne dohodnutých podmienok.”  18

Explikáciou definícií môžeme vytvoriť vlastnú definíciu, ktorá sa snaží komplexne 

obsiahnuť product placement ako prostriedok marketingovej komunikácie v širšom 

chápaní a to, že product placement je plánované a kontextuálne začlenenie značkového 

produktu (názvu, obalu, označenia, ochrannej obchodnej známky) vizuálnym a/alebo 

verbálnym spôsobom do prostriedkov masovej a umeleckej komunikácie predovšetkým 

audiovizuálneho charakteru za účelom propagácie produktu alebo služby a je spravidla 

realizované za odplatu. 

História product placementu 

 FREY, Petr. Marketingová komunikace: nové trendy a jejich využití. Praha: Managment Press, 2005, s. 59. ISBN 15

80-7261-129-1. 

 VYSEKALOVÁ Jitka a Jiří MIKEŠ. Reklama - Jak dělat reklamu. Praha : Grada 2007, str.131. ISBN 16

978-80-247-3492-7.

 HORŇÁK, Pavel. Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. Zlín : VeRBuM, 17

2010, s. 40-41. ISBN 978-80-904273-3-4.

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. Praha : Grada Publishing, 2010, s. 18

255. ISBN 978-80-247-3622-8. 
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Hoci bol product placement oficiálne pomenovaný a formálne  identifikovaný až 

v  osemdesiatych rokoch 20. storočia, nemožno ho celkom korektne radiť k  novým 

formám marketingovej komunikácie. Už niekoľko desiatok rokov predtým ho používali 

filmové spoločnosti na pokrytie alebo redukciu výrobných nákladov pri nakrúcaní 

filmov.   19

Keď hovoríme o pôvode product placementu, vo všeobecnosti myslíme práve na 

priekopníctvo v oblasti filmu, ktoré možno datovať pred začiatkom 20. storočia. Prvky 

product placementu alebo celebrity endorsementu, ako súčasti product placementu, 

však možno rozpoznať ešte predtým v  iných umeleckých žánroch. Sú to obrazy, 

divadelné predstavenia, kabarety či herci, ktorých majitelia značiek používali   na 

podporu svojho produktu.  

Celebrity endorsement sa definuje ako reklamná technika, kde sa využíva známa 

osobnosť ako zástupca konkrétneho produktu, ktorý sa považuje za vhodný a  zhodný 

s  osobnosťou známej osoby a  jej ďalších kvalít.  Komunikácia je v  takomto prípade 20

založená na tom, že spotrebiteľ lepšie prijíma reklamné posolstvo od známej osobnosti, 

s ktorou sa vie istým spôsobom stotožniť.  Napriek vedomiu, že celebrita je za podporu 21

produktu platená, prax ukazuje, že spájanie známych osobností s produktom a značkou 

má významný komunikačný efekt a  dodáva reklamnej správe zmysel.  Prepojenie 22

imidžu celebrity s produktom má rovnaký základ ako úspešný product placement, kde 

produkt musí vhodne zapadnúť do príbehu a dotvárať charakter postáv. 

 WILLIAMS, Kaylene, et al. Product Placement Effectiveness: Revisited and Renewed. In: Journal of Management and 19

Marketing Research, 2011, vol. 7, p. 1. ISSN: 2157-0205.

 SHIMP, Terence A.. Advertising, Promotion and supplemental aspects of Integrated Marketing Communications. Fort 20

Worth, 1997. Zdroj: KAIJANSINKKO Riku. Product placement in integrated marketing communications strategy. In: 
Masters´s thesis. Finland: Lappeenranta University Of Technology, 2003.

 RUSSELL, Cristel A.. Toward a framework of product placement: Theoretical propositions. In: Advances in Consumer 21

Research, 1998, vol. 25, pp. 359-360. ISSN 0098-9258.

 D’ASTOUS, Alain & Francis CHARTIER. A study of factors affecting consumer evaluations and memory of product 22

placements in movies. In: Journal of Current Issues and Research in Advertising, 2000, vol. 22, iss. 2, pp. 34. ISSN 
2164-7313.
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Viacerí autori priraďujú k  počiatkom celebrity endorsementu reklamný plagát 

JULEA CHERETA z roku 1890, na ktorom sa nechala zobraziť slávna francúzska herečka 

SARAH BERNHARDT s púdrom značky La Diaphane.  (Obr.1) 23

Obr. 1 - Plagát La Diaphane so Sarah Bernhardt  

                                 /  

                       Zdroj: https://lorcawiles.wordpress.com/2010/08/08/obsession/la-diaphane/ 

Podobne je k počiatkom product placementu priraďovaný aj obraz impresionistického 

maliara EDOUARDA MANETA Un bar aux Folies-Bergère (1881/82) (Obr. 2), na ktorom je 

zachytená barmanka v prostredí miestneho nočného podniku. Na bare sú tiež zobrazené 

fľaše, kde možno jednoznačne podľa vinety a  typického červeného trojuholníka 

identifikovať pivo Bass. Nepodarilo sa s  istotou preukázať či išlo o  platený, resp. 

úmyselný product placement, ale len o zachytenie dobového prostredia baru.   24

Obr. 2 - Obraz Un bar aux Folies-Bergère so značkou Bass 

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business.  23

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 24

  11
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                            /  

                          Zdroj: http://www.bbc.co.uk/arts/multimedia/impressionism/index_item_8.shtml  

V literatúre sa k prvým náznakom product placementu priraďuje v poradí desiaty 

román JULESA VERNA Cesta okolo sveta za osemdesiat dní (Le tour du monde en quatre–

vingts jours, 1873). Vtedajšie dopravné a lodné spoločnosti u spisovateľa lobovali, aby sa 

ich názvy objavili v knihe  a  tak sa v  nej možno dočítať o  spoločnosti Pacific Mail 25

Steamship, lodiach Carnatic a Tankadere, či parníku Magnolia. 

Priekopníkmi v oblasti filmu a súčasne product placementu vo filme sú francúzski 

bratia AUGUSTE a LOUIS LUMIÈROVCI a  s  tým spojený rok 1896. Jeden z  ich prvých 

filmov Laveuses (1896), známy tiež pod anglickým názvom Washing day in Switzerland, 

prezentoval mydlo značky Sunlight.  (Obr. 3)  26

Obr. 3 Film Laveuses propagujúci značku mydla Sunlight 

 GUPTA, Seema. Branding and advertising. New Dehli:MD Pub Pvt Ltd, 2009, s. 183. ISBN 8190794116.25

 NEWELL, Jay & Charles T. SALMON & Susan CHANG. The Hidden History of Product Placement. In: Journal of 26

Broadcasting & Electronic Media, 2006, Vol. 50, Iss. 4, p. 575-594. ISSN 1550-6878.
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            /  

              Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=UxkJbC2-EuY 

Tento propagačný film vznikol na žiadosť švajčiarskeho zástupcu firmy Lever Brothers 

FRANÇOISA-HENRI LAVANCHY-CLARKA, ktorý sa tak rozhodol spropagovať anglickú 

inováciu - individuálne balené kocky mydla. Firma Lever Brothers si v  rokoch 1896 až 

1897 nechala nakrútiť niekoľko filmov propagujúcich Sunlight a  premietala ich pri 

rôznych príležitostiach, kde sa vyskytovalo veľké množstvo ľudí, napr. na londýnskych 

oslavách diamantového výročia korunovácie kráľovnej Viktórie (1897) či na kriketovom 

zápase medzi Anglickom a  Austráliou (1897). Lumiere Cinematograph bol v  takých 

prípadoch explicitne zmienený ako záruka produkčnej kvality.  27

Je teda zrejmé, že film patrí k  jednému z  prvých médií, kde sa product placement 

preukázateľne vyskytuje už v  jeho súčasnom ponímaní, teda ako platený prostriedok 

marketingovej komunikácie za účelom propagovať konkrétny produkt alebo značku.  

Filmový product placement sa výraznejšie prejavil až v americkej kinematografii, 

kde tvorcom nechýbal okrem umeleckej a  technickej zručnosti aj podnikateľský duch. 

Americká kinematografia zaznamenala vzostup v  roku 1908 spojením síl jednotlivých 

filmových výrobcov do spoločnosti Motion Picture Patents Corporation (MPPC), v  roku 

1910 vznikli ďalšie dve distribučné vetvy a MPPC ovládlo 80 % trhu. Amerika aplikovala 

princípy riadenia z  iných výrobných oblastí aj na film a spustila masovú výrobu filmu, 

budoval sa Hollywood a  na trhu sa objavili prvé veľké filmové spoločnosti ako Carl 

 COSANDEY Roland and Jean-Marie PASTOR. Lavanchy-Clarke: Sunlight & Lumière, ou les debuts du 27

cinématographe en Suisse [online]. Equinox, 1992, no. 7 [cit. 2015.02.13.]. Dostupné na: http://www.victorian-
cinema.net/lavanchyclarke
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Laemmle (1912, dnes Universal), William Fox (1915, dnes Fox Film Corporation), Adolph 

Zukor (1916, dnes Paramount Pictures), či Warner Brothers (1923). Film v Európe sa 

naproti tomu vyvíjal len pomocou štátnych príspevkov a po prvej svetovej vojne úplne 

stratil kvôli nedostatku financií konkurencieschopnosť voči americkej kinematografii. 

Producenti a  distribútori z  Nemecka, Francúzska, Talianska, Švédska a  Sovietskeho 

zväzu sa spočiatku snažili spolupracovať, ale kvôli absencii manažérskych schopností 

a neskôr ekonomickému dosahu druhej svetovej vojny neboli ich snahy úspešné. Navyše 

európske publikum už ovládol jednoduchý spôsob rozprávania a  známe hviezdy 

z amerických filmov.  28

Tento vývoj americkej a  európskej kinematografie čiastočne odôvodňuje rozvoj 

propagačných aktivít, ktoré sa týkajú filmu. Americký zmysel pre biznis 

s  prepracovaným systémom organizácie a   predovšetkým rentability vynaložených 

investícií stál oproti európskemu umeniu bytostne závislému od verejného sektora.  Je 29

teda pochopiteľné, že propagačné aktivity a  prepracované marketingové štúdie 

o  pôsobení nákupno-stimulačných javov na diváka sa do európskej kinematografie 

dostali omnoho neskôr. Z   týchto dôvodov sa ranná história product placementu vo 

filme dotýka z  prevažnej časti americkej kinematografie, do európskeho priestoru 

dorazil tento fenomén marketingovej komunikácie až omnoho neskôr. 

Americké filmové štúdiá veľmi rýchlo pochopili, aké výhody môžu plynúť 

z propagovania značiek. Od roku 1910 sa pravidelne objavoval automobil Ford Model T 

v komédiách MACKA SENNETTA. Pravdepodobne nešlo o platený product placement a 

o  propagovanie značky, ale skôr o  propagovanie produktu ako takého, keďže 

konkurencia v oblasti automobilového priemyslu takmer nebola. Hovorilo sa o výhodách 

vozidla, príslušenstve a  servise zadarmo. V  roku 1916 vyprodukovalo LKO/Universal 

studio nemý film s explicitným titulom, Chcela Ford (She Wanted a Ford).   30

Product placement vo filme rýchlo napredoval. V tridsiatych rokoch 20. storočia 

sa objavujú už platené formy product placementu, okrem automobilov to boli 

 DALLY, Peter, et al. The Audiovisual Management Handboo : An in-depth look at the film, television and 28

multimedia industry in Europe. Madrid: Media Business School, 2002, s. 9-15. ISBN 84-88773-09-9.

 Generalizácia sa netýka americkej nezávislej tvorby, ktorá samozrejme vždy existovala popri komerčnej filmovej sfére 29

a časti európskeho filmu komerčného charakteru

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 30
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predovšetkým elektrické spotrebiče, cigarety, už vtedy populárna Coca-Cola či diamanty. 

ALFRED HITCHCOCK použil vo filme Vydieranie (Blackmail, 1929) svetielkujúci nápis 

Gordon’s gin pre zdôraznenie negatívnych myšlienok postavy Alice White, firma White 

Owl Cigars zaplatila tvorcom filmu Zjazvená tvár (Scarface, Howard Hawks, Richard 

Rosson, 1932) čiastku 250 tisíc dolárov, aby hlavná mužská postava fajčila cigary ich 

značky.  Scéna z filmu Manhattan Melodrama (W. S. Van Dyke, 1934) ukazovala Times 31

Square v  srdci Manhattanu a  na veľkom zábere obrovské a  ľahko identifikovateľné 

značky Squibb, Coca-Cola a  Chevrolet. Film Víkend v  Havane (Week-End in Havana, 

Walter Lang, 1941) bol špecifický tým, že hlavná predstaviteľka pracovala v  známom 

americkom obchodnom reťazci Macy’s.  Vo filme Africká kráľovná (The African Queen, 32

John Huston, 1951) zaplatil Gordon's Gin za to, aby hlavná predstaviteľka v  podaní 

Katharine Hepburn hodila ich fľaše džinu cez palubu lode.  33

V päťdesiatych rokoch sa objavujú aj prvé sponzorované televízne show ako Kraft 

Television Theatre alebo Philco TV Playhouse , v sedemdesiatych rokoch vznikajú aj prvé 34

agentúry so špecializáciou na product placement, samotní agenti boli v  tejto oblasti 

aktívni už predtým. Filmové štúdio Metro-Goldwyn-Mayer založilo vlastné oddelenie pre 

product placement už v roku 1939.  35

Keď John Wayne vo filme Tichý muž (The Quiet Man, John Ford, 1952), ktorý sa 

odohrával v Írsku, ponúkal čierne pivo, nemohla to byť iná značka ako Guinness. V roku 

1964, vo filme Dr. Strangelove alebo Ako som sa naučil nebáť sa a milovať bombu (Dr. 

Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), použil režisér 

STANLEY KUBRICK slová ruského veľvyslanca na prezentovanie denníka New York Times 

ako úplne dôveryhodných novín. Vo filme Blízke stretnutia tretieho druhu (Close 

Encounters of the Third Kind, 1977) propagoval STEVEN SPIELBERG pivo Budweiser 

 LINDSTROM, Martin. Nákup•ologie: Pravda a lži o tom, proč nakupujeme. Brno: Computer Press, 2009, s. 43. ISBN 31

978-80-251-2396-6. 

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 32

 NEER, Katherine. How Product Placement Works [online]. Howstuffwroks [cit. 2013.12.16.] Dostupné na:  http://33

money.howstuffworks.com/product-placement1.htm

 WEINTRAUB, Joanne. JS Online : Millwaukee Journal Sentinel. Zdroj: KOLLEROVÁ, Kristýna. Product placement 34

jako prostředek marketingové komunikace. Praha, 2009.

 WELSH, Craig. Tethering the viewer: Product placement in television and film [online]. Brandchannel.com, 2014 [cit. 35

2014-04-08]. Dostupné na: http://www.brandchannel.com/images/papers/251_product _placement.pdf  
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formou televízneho spotu. Scéna ukazovala televízne vysielanie počas reklamnej 

prestávky. Za film Superman II (Richard Lester, Richard Donner, 1980), o známej 

komiksovej postave, zaplatila tabaková firma Marlboro 42 tisíc dolárov, aby bola ich 

značka zobrazená vo filme 22 krát. Tak sa stalo, že hlavná ženská predstaviteľka, Lois 

Lane, ktorá nikdy predtým nepoužívala tabakové výrobky v komiksovom ani filmovom 

prevedení príbehu, fajčila cigarety značky Marlboro.  36

Za prelomový film v  histórii product placementu je považovaný E.T. (E.T.: The 

Extra-Terrestrial, Steven Spielberg, 1982). Umiestňovanie produktov a  značiek do filmu 

síce už malo svoje začiatky dávno za sebou, no až SPIELBERGOV film ukázal, aký má 

tento spôsob propagácie ohromný potenciál a vďaka nemu vstúpil product placement aj 

do povedomia laickej verejnosti. Film zobrazuje príbeh o priateľstve malého chlapca 

Elliotta a mimozemšťana E.T., ktorého si Elliott získal na farebné cukríky z arašidového 

masla značky Reese’s Pieces od firmy Hershey. Krátko po uvedení snímky do kín vzrástol 

predaj cukríkov o 66 % . Paradoxné je, že producent pôvodne oslovil firmu Mars, Inc., 37

aby sa vo filme objavili ich známe a  obľúbene arašidové cukríky M&M's, tá to však 

odmietla a  tak tvorcovia filmu oslovili firmu Hershey, ktorá mala v  ponuke zložením 

a  tvarom podobné, no nie tak známe cukríky. Hershey dokonca neplatili priamo za 

product placement, ale uzavreli tzv. tie-in zmluvu na 1 milión dolárov, ktorej účelom 

bolo cross promotion oboch produktov a  firma Hershey mohla na všetkých 

komunikačných materiáloch a produktoch používať postavičku E.T. mimozemšťana.  38

Investície do product placementu sa vyplatili aj značke Ray Ban, ktorá nasadila 

svoje okuliare Tomovi Cruisovi vo filme Risky Business (Paul Brickman, 1983) a neskôr vo 

filme Top Gun (Tony Scott, 1986). V oboch prípadoch sa zdvihli tržby značky o viac ako 

50 % krátko po uvedení filmov na trh.  Rovnaký nárast tržieb zaznamenal aj product 39

placement vo filme Muži v čiernom (Men in Black, Barry Sonnenfeld, 1997), kde okuliare 

zohrali v príbehu dôležitú úlohu.  

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 36

 GUPTA, Pola and Kenneth LORD. Product Placement in Movies: The Effect of Prominence and Mode on Audience 37

Recall. In: Journal of Current Issues and Research in Advertising, 1998, 20(1), p.47-59. ISSN 2164-7313.

 ET and Reese’s Pieces. Everything You’ve Heard is…True! [online].Hero Entertainment marketing, Inc. [cit. 38

2014-08-12]. Dostupné na: http://www.heropp.com/uncategorized/et-and-reeses-pieces-everything-youve-heard-istrue/

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 39
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Product placement je už tradične vo veľkej miere použitý vo filmoch o Jamesovi 

Bondovi. Okrem auta Aston Martin či známeho hesla Martini, pretrepať, nemiešať! sa 

divák stretne so značkami Alfa Romeo, Daimler, Ford, Gordon´s Gin, Gulfstream, Hitachi, 

Land Rover, Ocean Sky, Omega, Range Rover, SIG Sauer, Sony, Tom Ford, Virgin, 

Volkswagen Beetle, Walther, Yamaha a  mnohými ďalšími, ktoré reprezentujú luxusný 

životný štýl. Vo  filme James Bond: Golden Eye (Martin Campbell, 1995) profitovala 

z product placementu značka BMW so svojím modelom Z3, ktorý sa stal najznámejším 

autom vrámci ich portfólia. Na tento úspech nadviazali v   ďalšom filme Zajtrajšok nikdy 

neumiera (Stewart-Allen, 2007) a predstavili v ňom nový motocykel R1200c, ktorý sa stal 

v  nasledujúcom roku najpredávanejším motocyklom na trhu.  V Dnes neumieraj 40

(Lee Tamahori, 2002), v poradí dvadsiatom pokračovaní špionážnej série, sa objavilo 9 

značiek, pričom tvorcovia filmu zinkasovali za product placement viac ako 44 miliónov 

libier.  Nasledujúci príbeh Jamesa Bonda, Casino Royale (Martin  Campbell, 2006), 41

poskytol priestor len 6 značkám, čo tvorcovia odôvodnili práve prílišným „značkovým 

zahltením“ predchádzajúcich dielov. Za film Skyfall (Sam Mendes, 2012) zaplatila firma 

Heineken 45 miliónov dolárov a  ich dohoda obsahovala 30 sekundový spot s Danielom 

Craigom ako Jamesom Bondom, brandovanú online hru, v  ktorej rovnako účinkoval 

Craig a  Bondovo dievča Bérénice Marlohe a  tiež filmovú scénu, v ktorej James Bond 

odmietol svoj obľúbený kokteil a uprednostnil práve pivo Heineken.  42

V roku 2014 bola najčastejšie zobrazovanou značkou v rámci product placementu 

Apple, vďaka čomu si odniesla cenu Brandcameo Product Placement Awards.  Za Apple 43

nasledovali značky Coca-Cola a Sony.   44

 GUENNEMANN,Frank and Cho C. YOON. The Effectiveness Of Product Placement By Media Types: Impact Of 40

Image And Intention To Purchase. In: Journal of Service Science, 2014. Vol. 7, No. 1, p. 30. ISSN 1941-4730.

 James Bond predstaví nový model Ford Ka 2009 [online]. Marketer.sk, 2009 [cit. 20014.12.18.] Dostupné na:  http://41

marketer.hnonline.sk/c1-26499330-james-bond-predstavi-novy-model-ford-ka-2009

 The Economics of Product Placements [online]. Priceonomics, 2013 [cit. 2014-08-04]. Dostupné na: http://42

priceonomics.com/the-economics-of-product-placements/

 Brandcameo Product Placement Award je cena, ktorú už viac ako 15 rokov udeľuje americký portál zaoberajúci sa 43

brandingom, brandchannel.com, na základe analýzy product placementu a umiestňovaných značiek v najpopulárnejších 
filmoch (podľa zárobkov). Oceňovanie spravidla prebieha večer pred udeľovaním filmových Academy Awards (Oscar).

 Apple is the 2014 king of movie product placement [online]. BGR, 2015 [cit. 2015-04-20]. Dostupné na: http://bgr.com/44

2015/03/06/apple-product-placement-movies-2014/
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Product placement má vrámci zábavného priemyslu dlhú históriu, neustále sa 

vyvíja a  zdokonaľuje spolu s  novými komunikačnými kanálmi a  technologickými 

možnosťami. Len veľmi ťažko by sme dnes v USA hľadali komerčný audiovizuálny výtvor 

bez integrovaných značkových produktov. Vďaka tomu sa postupne zvyšujú aj investície 

do tejto formy reklamy. V  roku 2006 boli odhadované globálne investície do product 

placementu v hodnote 7 miliárd dolárov,  v   2010 to bolo o ďalšiu pol miliardu viac,  45 46

v  roku 2012 výška investícií stúpla na hodnotu 8,25 miliardy dolárov a  odborníci 

očakávali nárast o  ďalšie 2 miliardy v  roku 2015,  resp. zdvojnásobenie tejto hodnoty 47

v  horizonte 5 rokov.  Viac ako 70 % prostriedkov v rámci product placementu bolo 48

kumulovaných vo filmovom priemysle.   49

Typy a formy product placementu 

Podobne ako v  prípade definície pojmu product placement, neexistuje ani   jeho 

univerzálna typológia. Delenie možno odvodzovať na základe viacerých kritérií, kanálov 

či spôsobov implementácie. Bez ohľadu na formu použitia, každé prevedenie musí 

rešpektovať legislatívne obmedzenia a tiež by malo reflektovať funkcionalitu a benefity 

produktu.  

K  základnej kategorizácii spájajúcej sa predovšetkým s  audiovizuálnymi dielami 

(preferujú ju viacerí autori),  patrí delenie podľa spôsobu, akým sa k divákovi dostáva 50

informácia o produkte či službe: 

• pasívny – produkt je ukázaný ako súčasť scény, ale nepoužíva sa - nie je 

rozhodujúce, nakoľko dominantný je v zábere; 

 Product placement - môže za to E.T. Mimozemšťan [online]. Marketer.sk [cit. 2013.12.18.] Dostupné na:  http://45

hn.hnonline.sk/product-placement-moze-za-to-et-mimozemstan-255098

 The Economics of Product Placements [online]. Priceonomics, 2013 [cit. 2014-08-04]. Dostupné na: http://46

priceonomics.com/the-economics-of-product-placements/

 Global Product Placement Increases To Multi-Billion Dollar Industry [online]. Hollywood branded, 2013 [cit. 47

2014-05-08]. Dostupné na: http://www.hollywoodbranded.com/ globalproductplacementincreasestobilliondollarindustry/

 ROSE, Steve. As seen on TV: why product placement is bigger than ever [online]. The Guardian, 2014 [cit. 48

2014-12-08]. Dostupné na: http://www.theguardian.com/tv-and-radio/2014/jun/24/breaking-bad-tv-product-placement

 The Economics of Product Placements [online]. Priceonomics, 2013 [cit. 2014-08-04]. Dostupné na: http://49

priceonomics.com/the-economics-of-product-placements/

 EAGLE, Lynne, et al. Marketing Communications. London: Routlledge, 2014, p.406. ISBN 0415507715.50
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• aktívny – produkt je použitý protagonistom bez alebo so slovnou zmienkou ako 

súčasť scenára; 

Toto rozdelenie používajú aj televízie v rámci svojich ponúk a  cenníkov, kde aktívny 

product placement predstavuje produkčne aj finančne náročnejšiu formu, pretože 

vyžaduje integrovanie produktu alebo služby priamo do deja seriálu či relácie. Autori 

HUDSON a HUDSON uvádzajú, že aktívny product placement je inovatívnym prístupom  

a  zároveň ďalším krokom od pasívneho umiestňovania produktov, ktoré sa delí na 

vizuálne a  verbálne. Aktívny product placement označujú práve pojmom branded 

entertainment, keďže podľa nich je produkt alebo značka súčasťou scenára alebo témy.  51

Toto rozdelenie je v priamej kontradikcii s predchádzajúcim delením, kde je za aktívny 

product placement považovaná aj verbálna zmienka o produkte alebo službe. Delenie 

product placementu na aktívny a  pasívny uvádzajú aj autorky PŘIKRYLOVÁ a 

JAHODOVÁ a pridávajú k nemu ďalší bod a to práve verbálny product placement, kde je 

produkt alebo služba spomenutá len slovne.  LEHU charakterizuje verbálnu zmienku 52

nielen ako uvedenie názvu značky, výrobku alebo služby, ale ako vyslovenie základných 

charakteristík, podľa ktorých možno značku, výrobcu alebo službu identifikovať.  53

Samotný LEHU však používa viacero delení v závislosti od príležitosti, formy použitia 

alebo zobrazenia. Z hľadiska spôsobu zobrazenia delí product placement na: 

• vizuálny – produkt, značka alebo logo je umiestnené v zábere tak, aby si ho divák 

mohol všimnúť; 

• verbálny – produkt, značka či služba sú zmienené niektorým z aktérov, prípadne 

sú predmetom rozhovoru postáv, uvádzajú sa ich benefity; 

• kombinovaný – nazývaný aj názorný – postava s produktom manipuluje, vzniká 

interakcia medzi hrdinom a produktom alebo službou;  54

 HUDSON Simon & David HUDSON. Branded Entertainment: A New Advertising Technique or Product Placement in 51

Disguise?. In: Journal of Marketing Management, 2006, vol. 22, iss. 5-6. ISSN 1472-1376.

 PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 52

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 53

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 54
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Totožnú klasifikáciu zvolili aj ďalší autori, napríklad DELORME a  REID,  LAW 55

a BRAUN,  NEBENZAHL a SECUNDA  alebo TURCOTTE,  ktorí pracujú s delením na: 56 57 58

• vizuálny;  

• verbálny;  

• použitý (používanie produktu); 

GUPTA a LORD rozdeľujú product placement na vizuálny, audiálny a audiovizuálny, kde 

sa predpokladá ďalšie delenie na nepatrné alebo výrazné umiestnenie.   59

KORBERGER vytvorila vlastnú klasifikáciu product placementu, ktorá čiastočne 

vychádza z prechádzajúceho rozdelenia, ale významovo sa odlišuje: 

• zvukový – priama verbálna zmienka značky;  

• názorný – umiestnenie produktu alebo značky vrámci scény ale bez priameho 

súvisu s príbehom - najčastejšie sa používa na zachovanie autenticity scény;  

• kreatívny – priame zakomponovanie produktu v  príbehu, postava ho používa, 

prípadne predmet nejakým spôsobom posúva dej;  60

Toto delenie, zhrnuté pod pomenovanie aktuálny product placement, používala 

KOBERGER ako doplnenie k  predchádzajúcej klasifikácii foriem product placementu, 

ktorú pôvodne vytvoril WILDE, a  to na generický a  imidžový product placement. 

V  prvom prípade boli produkty používané bez akejkoľvek značky len za účelom 

zachovania reality a autenticity príbehu, kým v druhom prípade bol názov značky alebo 

spoločnosti explicitne zmienený, pretože celkovo prispieval k  téme príbehu (napr. 

 DELORME, Denise E. & Leonard N. REID. Moviegoers’experiences and interpretations of brands in films revisited. 55

In: Journal of Advertising, 1999, vol. 28, iss. 2, pp. 71-95. ISSN 0091-3367.

 LAW, Sharmistha & Kathryn A. BRAUN. I’ll have what she’s having: Gauging the impact of product placements on 56

viewers. In: Psychology & Marketing, 2000, vol. 17, iss. 12, pp. 1059-1075. ISSN 1520-6793. 

 NEBENZAHL, Israel D. & Eugene SECUNDA. Consumers’ attitudes toward product placement in movies. In: 57

International Journal of Advertising, 1993, vol. 12, iss. 1, pp. 1-11. ISSN 265-0487.

 TURCOTTE, Samuel. Gimme A Bud! — The Feature Film Product Placement Industry [online]. The University of 58

Texas at Austin, 1995. Dostupné na: http://advertising.utexas.edu/research/papers/ Turcotte.html

 GUPTA, Pola and Kenneth R. LORD. Product Placement in Movies: The Effect of Prominence and Mode on Audience 59

Recall. 
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americká armáda alebo vzdušné sily v  akčných filmoch).  Takéto delenie však nie 61

celkom spĺňa definíciu product placementu, obzvlášť v prípade generickej formy, keďže 

nešlo o konkrétnu značku alebo produkt. 

Nekonzistentnosť klasifikácie product placementu sa potvrdzuje v  prípade 

delenia u nemeckej autorky BOSSELMANN, ktorá síce uplatnila rovnaký princíp ako 

KOBERGER, kde pozmenila názvov na verbálny namiesto zvukový, ale paradoxne jej 

definícia názorného a  kreatívneho umiestnenia sa líši. Za názorný totiž označila 

používanie produktu postavami.  Z   pohľadu kreativity síce súhlasí s KOBERGER, ale 

rozširuje to o  tvrdenie, že nejde len o  používanie produktu postavou, ale o  priamu 

integráciu do príbehu a  vývoja spolu s  postavami. Sama však priznáva, že kreatívne 

umiestnenie nemusí byť vždy rozoznané a  môže sa zamieňať s  názorným.  Táto 62

klasifikácia vnáša viac kontroverzie ako užitočných prvkov, ktoré by prispeli k lepšiemu 

pochopeniu, preto je vhodnejšie uprednostniť jednoduchšie delenie s  jasným 

vymedzením a charakteristikou. 

V dizertačnej práci budeme preferovať a  vychádzať z delenia, ktoré podporuje 

väčšina odborníkov a považujeme ho zároveň za najzrozumiteľnejšie a  je to delenie na 

vizuálny, verbálny a  použitý (používanie produktu). S  ohľadom na právne ukotvenie, 

z ktorého vychádzajú aj mediálne subjekty na trhu však musíme pracovať aj s delením 

na aktívny a pasívny product placement. 

Vrámci klasifikácie existuje ešte niekoľko podporných delení v  závislosti od 

predmetu, formy odplaty, kanálu a  podobne. LEHU rozdelil product placement podľa 

spôsobu zobrazenia produktu na: 

• klasický – pôvodný typ umiestňovania produktov, kde ide predovšetkým 

o zobrazenie produktu alebo značky - benefitom je jednoduchosť a ekonomická 

výhodnosť, na druhej strane hrozí riziko, že ho divák nemusí zaznamenať; 

• korporátny – uprednostnenie značky pred samotným produktom - výhodou 

oproti klasickému product placementu je väčšia nenútenosť a  predovšetkým 

nadčasovosť, keďže produkty sa môžu z trhu po čase vytratiť alebo inovovať, ale 

značka alebo názov firmy pretrváva. Tento fakt môže byť zradný pre menej známe 

 KAIJANSINKKO Riku. Product placement in integrated marketing communications strategy.61
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značky alebo spoločnosti, pretože hrozí, že cieľové publikum informáciu 

nezachytí alebo ju nebude považovať za relevantnú, keďže značku nepozná. Tento 

typ umiestnenia sa preto odporúča len naozaj všeobecne známym značkám; 

• asociatívny - značka nie je uvedená vizuálne ani verbálne, preto je pre tento druh 

product placementu nutná adekvátna integrácia v príbehu. Rovnako nutné je, aby 

bol produkt dostatočne originálny a  dizajnovo unikátny tak, aby si ho cieľové 

publikum spojilo s  konkrétnou značkou, napríklad podľa tvaru alebo farieb. 

Podobne, ako pri korporátnom product placemente hrozí, že publikum toto 

umiestňovanie nezaznamená, pokiaľ produkt alebo značku nepozná; 

• skrytý – nejde o skrytú reklamu, ale takmer nebadané umiestnenie produktu, kde 

integrácia produktu dodáva scéne aspekt prirodzenosti. Tento druh umiestnenia 

najčastejšie využívajú prémiové kozmetické alebo odevné značky. Značným 

rizikom je fakt, že jasná identifikácia značky je veľmi nepravdepodobná. Z  toho 

dôvodu sa takéto značky uvádzajú spravidla v záverečných titulkoch (napríklad, 

že hlavnú predstaviteľku obliekla značka Dior). Divácka pozornosť je však pri 

záverečných titulkoch zvyčajne znížená, preto je vhodné doplniť komunikačný 

mix o  nadväzujúce aktivity (napr. cross promotion), ktoré upozorňujú na 

spoluprácu pri produkcii filmu;  63

Product placement možno ďalej deliť v závislosti od použitého kanálu na televízny, 

filmový, rozhlasový, knižný, v počítačových hrách, v hudbe atď..  

Klasifikovať možno product placement aj v  závislosti od kompenzácie za 

umiestnenie značky, produktu alebo služby. Forma odmeny je predmetom dohody medzi 

zadávateľom a tvorcom diela. Podľa toho delíme product placement na: 

• platený – finančná kompenzácia - tento typ je podľa viacerých autorov na ústupe 

najmä z  dôvodu kreatívnych obmedzení tvorcov a  nárokov klienta a  aktuálne 

tvorí asi 3 % kompenzácií za product placement;   64

 LEHU, Jean-Marc. Branded entertainment: Product placement & Brand Strategy in the Entertainment  63

Business. 
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• barterový – iná ako finančná kompenzácia, najčastejšie bezplatným dodaním 

produktov vybranej značky tvorcom audiovizuálneho diela, ktorí tak šetria na 

produkcii. Viacero autorov uvádza, že je to najčastejší spôsob product placementu 

(50 až 75 %).  V prípade, že ide o produkty nízkej hodnoty (napr. rýchloobrátkový 65

tovar ako potraviny alebo kozmetika) - tie sa najčastejšie výrobcovi nevracajú, 

v prípade nákladnejších produktov (napr. automobil) ide len o požičanie;  66

• bezodplatný – bez akejkoľvek protihodnoty za umiestnenie produktu, značky 

alebo služby - tvorcom  slúži na zreálnenie situácie alebo napríklad podporenie 67

obrazu spoločenského statusu hrdinu; 

V súvislosti s bezodplatnou formou product placementu možno polemizovať o význame 

takéhoto umiestnenia značiek a produktov pre tvorcu audiovizuálneho diela. V  tomto 

kontexte to možno chápať ako povýšenie umeleckých zámerov nad ekonomické, zároveň 

v  každom diele reflektujúcom súčasnosť sú prítomné produkty rôzneho druhu 

a charakteru cez oblečenie, automobily, potraviny či produkty informačných technológií 

- takže je len na rozhodnutí tvorcu, či im dá konkrétne meno (tak ako to je v reálnom 

svete), alebo ponechá generický produkt bez názvu, či vytvorí fiktívnu značku. 

Špecifické formy product placementu 

Spolu s  vývojom product placementu ako prostriedku marketingovej komunikácie 

vznikajú aj jeho špecifické formy. Slúžia najčastejšie ekonomickým zámerom, aby sa 

tvorcovia audiovizuálnych diel vyhli poplatkom spojeným s používaním značiek, alebo 

naopak, samotné značky zo strategických dôvodov participáciu odmietajú. Častokrát ide 

o  umelecký zámer tvorcu, prípadne využívanie dobrej povesti a  s  ňou spojených 

pozitívnych emócií k značke. 

Product Displacement 

 DELORME, Denise E. & Leonard N. REID. Moviegoers’experiences and interpretations of brands in films revisited. 65

 ERMA - Entertainment Resources & Marketing Association. Product placement 101 [online]. ERMA, 1998 [cit. 66

2014-05-03]. Dostupné na: http://www.erma.org/erma/stsc/propplac.html
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Product displacement predstavuje zámerné odstraňovanie, zatajovanie značiek 

v  audiovizuálnych dielach, alebo nahradzovanie reálnych značiek a  produktov 

fiktívnymi. Zvyčajne sa používa v prípade, keď sa chce filmové štúdio alebo vysielateľ 

vyhnúť licenčným poplatkom za použitie produktu alebo značky. Displacement má 

opodstatnenie aj v  prípade, keď spoločnosti nesúhlasia s použitím ich loga alebo 

produktov, zvlášť v  situáciách, kde je ich produkt zobrazený v  negatívnom alebo 

zosmiešňujúcom kontexte.  V  tejto súvislosti rozlišujeme 2 typy product 68

displacementu:    69

• fiktívny - umiestňovanie fiktívnych značiek do audiovizuálneho diela, 

najčastejšie z  úmyslom vyhnúť sa poplatkom alebo propagácii reálnych 

produktov a  značiek. Fiktívne značky sa často odkazujú na reálne značky 

v  podobe rozoznateľných vizuálnych alebo jazykovo-štylistických prvkov 

skutočnej značky, napr. farebnosťou, tvarom loga, podobným sloganom. Z  tohto 

dôvodu niektorí autori neodporúčajú označovať tento druh displacementu ako 

fiktívny, ale preferujú pojem fikcionalizovaný, resp. beletrizovaný, keďže ide 

o  napodobnenie skutočných značiek.  K  najznámejším prípadom fiktívnych 70

značiek patria Dunder Mifflin v seriáli The Office či Krusty-Os a Duff Beer 

v  animovanom seriáli The Simpsons. K  fikcionalizácii možno radiť používanie 

značky Coffee Bucks v  seriáli Scrubs ako odkaz na existujúcu sieť kaviarní 

Starbucks Coffee.  Product displacement úmyselne nepoužívajú len tvorcovia 71

audiovizuálnych diel, ale aj samotné značky;  72

• neoznačený – používanie reálnych produktov v audiovizuálnych dielach, kde je 

logo alebo iné identifikovateľné prvky produktu úmyselne zakryté alebo 

odstránené. Realizuje sa tak buď priamo počas natáčania fyzickým prekrytím loga 

 SANTIAGO, Gladys. Product Displacements Explained: Part 1 [online]. Gladys Santiago, 2009 [cit. 2014-12-29]. 68

Dostupné na:  http://gladyssantiago.wordpress.com/2009/04/16/product-displacements-explained-part-1/

HORŇÁK, Pavel, et al. Slovník marketingových komunikací. Praha: Grada Publishing, 2012, s. 171. ISBN 69

978-80-247-4354-7.
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 Známy je prípad spoločnosti McDonald’s, ktorá prebrandovala časť svojich austrálskych prevádzok pri príležitosti 72

osláv tzv. Australia Day v roku 2013 na Macca’s, čo je familiárne pomenovanie Austrálčanov pre prevádzky rýchleho 
občerstvenia. Firma tak preukázala nadhľad, no zároveň prepojenie s lokálnym spotrebiteľom.
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a používaním záberov, na základe ktorých nie je značka identifikovateľná, alebo 

dodatočne digitálne vrámci postprodukcie. Známy je prípad z filmu Terminátor: 

Príbeh Sáry Connorovej (David Nutter, 2007), kde mala produkcia zmluvne 

dohodnutú spoluprácu s  automobilovou značkou Dodge, ale v  scénach 

prenasledovania použili vozidlo značky Chevrolet, jeho logo sa preto na obrazovke 

neobjavilo. Iný prípad sa stal pri nakrúcaní filmu Milionár z chatrče (Danny Boyle, 

2008), keď značka Mercedes odmietla použitie ich automobilu v  neútulných 

podmienkach, preto bolo ich logo postprodukčne odstránené.  Tento 73

rozpoznateľný zásah vyvolal rozsiahlu publicitu čo automobilke v  konečnom 

dôsledku pomohlo, rovnako ako Oscarový úspech filmu;  74

Product Displacement sa používa aj v inom kultúrnom a sociálnom kontexte, napríklad  

pomocou fiktívneho displacementu na parodovanie nejakej značky, alebo ako satira 

spotrebiteľských návykov.  

Faux product placement  

Slovo faux možno preložiť aj ako skrytý a táto technika vychádza z fiktívneho product 

displacementu so zámerom vyhnúť sa poplatkom za používanie reálnych značiek, 

zároveň ide o  tvorivý zámer, snahu o  hyperbolizáciu a  pobavenie diváka. Viacerí 

tvorcovia audiovizuálnych diel vytvárajú vlastné fiktívne značky a  ich produkty 

a pravidelne ich používajú vo svojich dielach.  Takýmito praktikami sú známi režiséri 75

KEVIN SMITH a  jeho fiktívne produkty Nails Cigarettes, Mooby Corporation, Chewlees 

Gum, Discreeto Burritos, QUENTIN TARANTINO  a  jeho originálne fiktívne značky Red 

Apple Cigarettes, Big Kahuna Burger, Jack Rabbit Slim's Resturants či ROBERT 

RODRIGUEZ  a  jeho pivo značky Chango, Pixar Animation Studios  si zase vymysleli 

 Podľa amerického, ale aj slovenského práva, konkrétne Zákona o ochranných známkach 506/2009 Z.z., nesmú tretie 73

osoby bez súhlasu majiteľa ochrannej známky v obchodnom styku používať označenie zhodné s ochrannou známkou pre 
tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná.

 SANTIAGO, Gladys. Product displacements explained: part 174

 HORŇÁK, Pavel, et al. Slovník marketingových komunikací. 75
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značky Pizza Planet a  Dinoco a  štúdiá Warner Brothers sieť televíznych staníc Acme 

Corporation.   76

Známy príklad z  filmovej praxe je tiež sci-fi komediálna dráma Truman Show 

(Peter Weir, 1998), príbeh o Trumanovi Burbankovi, ktorý do svojich tridsiatich rokov 

netuší, že už od narodenia žije v obrovských filmových štúdiách a je hlavnou hviezdou 

televíznej reality show. Trumanova manželka úmyselne kladie niektoré výrobky pred 

objektív kamery a s manželom o nich diskutuje. Snímka je reflexiou na populárnu éru 

reality show a  ich umelý svet a  stále zmenšujúcu sa hranicu medzi ich virtuálnym 

svetom a skutočnosťou. 

Reverse product placement 

Reverzné, alebo obrátené umiestňovanie produktov je opakom klasického product 

placementu a posúva fiktívny a faux product placement do reálnej roviny, pretože 

vymyslené produkty a  značky z  prostredia audiovizuálnych diel prenáša do reálneho 

predaja na trh.  V roku 2007 dočasne pozmenila názov predajná sieť 7-Eleven niekoľko 77

svojich amerických obchodov na Kwik-E-Mart, podľa obchodu zo seriálu Simpsonovci. 

Predávali sa tam aj skutočné verzie produktov zo seriálu ako Buzz Cola alebo Krusty-O's 

cereálie.  Od roku 2006 je v predaji dostupné aj pivo Duff zo Simpsonovcov, v  realite 78

vznikla sieť reštaurácií špecializujúca sa na krevety, Bubba Gump Shrimp Company, 

z filmu Forrest Gump, na trhu možno nájsť aj želatínové bonbóny s názvom Bertie Bott’s 

Beans z  filmov o  Harry Potterovi.  Cez webstránku quill.com si možno objednať 79

produkty papierenskej spoločnosti Dunder Mifflin zo seriálu The Office. Jej produkty 

paradoxne vyrába skutočná a  zároveň seriálová konkurenčná firma Staples.  V  roku 80

 Product placement [online]. enebro.es [cit. 2014-10-14]. Dostupné na: http://enebro.pntic.mec.es/fmeh0000/zorrilla/76

documents/textosdeclase/product%20placement.doc

 Reverse product placement: when movies become reality [online]. Arsenale Creativo, 2014 [cit. 2015-02-06]. Dostupné 77

na: http://www.arsenalecreativo.com/reverse-product-placement-2/

 Locate A Kwik-E-Mart [online]. Way Back Machine [cit. 2010.1.21.] Dostupné na:  http://web.archive.org/web/78

20070710165352/http://www.7-eleven.com/kem.asp

 Reverse product placement: when movies become reality [online]. Arsenale Creativo, 2014 [cit. 2015-02-06]. Dostupné 79

na: http://www.arsenalecreativo.com/reverse-product-placement-2/

 DEAN, Will. It’s the age of Reverse Product Placement: Fictional items from The Office go on sale [online]. 80

Independent.co.uk, 2012. [2014-04-12]. Dostupné na: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/tv/features/its-
the-age-of-reverse-product-placement-fictional-items-from-the-office-go-on-sale-8352940.html  
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1997 vznikol koncern televíznych staníc Acme Communications pomenovaný podľa 

fiktívnej firmy Acme Corporation od filmovej spoločnosti Warner Bros.  

Reverzný product placement sa najčastejšie realizuje zakúpením práv na 

vymyslené značky od filmových a produkčných štúdií. Výrobca produktu tak profituje 

z pozitívneho vzťahu a emocionálneho prepojenia  diváka k značke. 

Ciele product placementu  

Product placement pôvodne vznikol ako nástroj redukcie produkčných nákladov 

audiovizuálnych diel a  tento účel spĺňa dodnes.  Finančný aspekt je však len 81

sprievodným efektom, resp. jedným z  faktorov, ktoré utvárali priestor pre vznik tohto 

prostriedku marketingovej komunikácie. Kľúčová je zmena samotného trhového 

prostredia a zároveň zmena v  spotrebiteľskom správaní. Reklamný trh musel reagovať 

na niekoľko zmien spojených predovšetkým s  presýtenosťou médií reklamou, 

fragmentáciou cieľových skupín a  stúpajúcimi poplatkami.  Postupne narastá pasívna 82

odolnosť cieľového publika voči klasickej reklame, zároveň technický pokrok umožňuje 

aktívne vyhýbanie sa reklame prostredníctvom možnosti nahrávania a  pretáčania 

obsahu, videa on-demand, prípadne štandardným prepínaním na iné kanály počas 

reklamného bloku.  V  súvislosti so zmenou spotrebiteľského správania a návykov ide 83

predovšetkým o mladšie cieľové skupiny, ktoré sú charakteristické istou rezistenciou až 

odmietaním štandardných formátov reklamy a preferujú objavovanie nových produktov 

a  značiek prostredníctvom iných kanálov a  nových foriem.  Vyššia mediálna 84

gramotnosť cieľového publika zároveň buduje nedôveru voči klasickým reklamným 

 GUPTA, Pola, et al. Viewers’ evaluations of product placements in movies: Public policy issues and managerial 81

implicationsDELORME, Denise E. & Leonard N. REID. Moviegoers’experiences and interpretations of brands in films 
revisited.  
NEBENZAHL, Israel D & Eugene SECUNDA. Consumers’ attitudes toward product placement in movies. 

 RUSSELL, Cristel A. Toward a framework of product placement: Theoretical propositions. In: Advances in Consumer 82

Research, 1998, vol. 25, pp. 362. ISSN 0098-9258. 
D’ASTOUS, Alain & Francis CHARTIER. A study of factors affecting consumer evaluations and memory of product 
placements in movies. In: Journal of Current Issues and Research in Advertising, 2000, vol. 22, iss. 2, pp. 31. ISSN 
2164-7313.

 GUPTA, Pola, et al. Viewers’ evaluations of product placements in movies: Public policy issues and managerial 83

implications. 
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formátom a  vyžaduje autentickejšiu implementáciu komerčného posolstva do 

nekomerčného obsahu. Tieto faktory podnietili vznik alebo rozšírenie alternatívnych 

foriem marketingovej komunikácie s cieľom efektívneho zásahu publika. Podľa RUSELLA 

a STERNA môže byť product placement zároveň ekonomicky výhodnou metódou ako to 

dosiahnuť, pretože má schopnosť zatieniť tradičné reklamné posolstvá a formáty.   85

Cieľom product placementu ako prostriedku marketingovej komunikácie je 

predovšetkým dosiahnuť výrazný zásah, viditeľnosť, pozornosť a  záujem cieľovej 

skupiny  zvýšiť povedomie o  značke; zvýšiť schopnosti spotrebiteľa zapamätať si 

a opätovne si spomenúť na značku; schopnosť okamžite rozpoznať produkt alebo značku 

v médiách alebo na mieste predaja; zmeniť postoj spotrebiteľa k značke alebo celkové 

vnímanie značky; priniesť zmenu do nákupných zvyklostí a  správania spotrebiteľa; 

vytvoriť priaznivú predstavu odbornej verejnosti o umiestnení značky alebo propagovať 

spotrebiteľský postoj k umiestňovaniu produktov v rôznych formách.   86

Aby sme tieto ciele dosiahli, konkrétne v  prípade audiovizuálneho diela, je potrebné 

podľa FREYA zvážiť tieto skutočnosti: 

• vhodnosť zakomponovania výrobku alebo služby do deja, tzn. posúdenie danej 

pasáže scenára; 

• zábery aspoň minimálne ukazujú funkčnosť alebo kvalitu produktu; 

• zapamätateľnosť situácie v spojitosti s výrobkom; 

• možnosť využitia záberov v  propagačnom „filme o filme“, ktorý sa uvádza 

v televízii; 

• počet divákov, ktorí film perspektívne uvidia; 

• možnosť zakomponovania produktu do fotografií z  nakrúcania, ktoré budú k 

dispozícii novinárom; 

• možnosť umiestnenia fotografie v časopisoch, na webových stránkach filmu alebo  

       na obale videokazety a DVD; 

 RUSSELL, Cristel A. & Barbara B. STERN. Consumers, Characters, and Products: A Balance Model of Sitcom 85
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• možnosť uvedenia reklamného spotu značkového produktu na videokazetách 

alebo DVD s filmom;  87

Výhody a nevýhody použitia product placementu  

Product placement môže byť užitočným prostriedkom pre budovanie značky, zároveň je 

však potrebné dbať na kvalitné, nevtieravé prevedenie a  zmysluplné kontextuálne 

začlenenie produktu alebo značky do deja. V takom prípade sa stanovené ciele pretavia 

do reálnych benefitov. Výhody však neplynú len pre samotnú značku a  zadávateľa 

komunikácie, ale aj pre tvorcov a produkciu audiovizuálneho diela, v ideálnom prípade 

je product placement prínosom aj pre publikum.  

K výhodám, ktoré sa dotýkajú predovšetkým tvorcov audiovizuálneho diela, patrí 

redukcia produkčných nákladov formou finančného alebo barterového plnenia. Niektorí 

autori odhadujú, že v  prípade veľkých amerických televíznych show môže product 

placement pokryť až 25 % celkových produkčných nákladov.  K ďalším výhodám patrí 88

zachovanie autenticity a  reálneho prostredia príbehu.  Filmový priemysel sa neustále 89

snaží dosiahnuť pocit reálneho sveta vo fiktívnom príbehu a produkty z reálneho života, 

ktoré ľudia používajú alebo vidia každý deň, sú na to vhodným prostriedkom.  Súvisí to 90

aj s  čoraz väčšou orientáciou spoločnosti na značky a  konzumným spôsobom života, 

preto diváci neočakávajú len generické produkty bez názvu. Potvrdzujú to aj výskumy, 

podľa ktorých sa diváci cítia urazení, ak sa namiesto reálnych produktov používajú len 

produkty s  generickými etiketami, pretože ich vnímajú ako rozpor s  realitou, zvlášť 

v  prípade, ak majú produkty slúžiť konkrétnemu kontextu (napr. identifikácia 

spoločenskej triedy), lokácii (regionálne produkty), alebo časovému obdobiu (vintage 

alebo balenie produktov).  Z  rovnakého dôvodu sa preto neodporúča umiestňovanie 91
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produktov napríklad v  sci-fi filmoch.  Vnímanie reality umiestňovania produktov sa 92

však líši napríklad aj v  závislosti od veku. Pre staršie publikum je product placement 

symbolom sociálnej zmeny, obáv a emočného diskomfortu, zatiaľ čo pre mladšie 

publikum symbolizuje spolupatričnosť a pocit bezpečia.  Pre staršie publikum je to 93

stále niečo nové a  unikátne, predovšetkým z  dôvodu, že nerozpoznávajú všetky 

umiestnené produkty a  značky. Mladšie publikum hodnotí product placement ako 

vhodnejšie miesto pre reklamu, keďže ostatné komunikačné kanály sú už preplnené. Na 

základe tohto tvrdenia možno považovať product placement za vhodnejší komunikačný 

prostriedok pre oslovenie vekovo mladšej cieľovej skupiny.  94

Pre tvorcov je  benefitom product placementu aj schopnosť značky dokresliť 

charakter hrdinu a priblížiť jeho životný štýl.  Tento fakt je prínosom aj pre marketérov 95

s  priamou implikáciou pre imidž značky, pretože imidž a  identitu značky vytvárajú 

predovšetkým ľudia, ktorí používajú jej produkty.  K  pozitívam product placementu, 96

z  ktorých benefituje predovšetkým samotná značka, patrí zvýšenie jej povedomia 

u cieľovej skupiny.  V tomto kontexte možno hodnotiť product placement ako efektívny 97

nástroj, keďže poskytuje produktu dostatočnú viditeľnosť a  zároveň sa vyhýba 

štandardným reklamným formátom, pri ktorých spotrebiteľ stráca pozornosť, alebo sa 

im úmyselne vyhýba.  Nemožnosť vyhnúť sa obsahu, alebo odstrániť umiestnené 98

produkty/značky patrí k  ďalším nesporným výhodám umiestňovania produktov. YANG 

definoval viacero pozitív product placementu: 

• brand placement nadväzuje na klasickú reklamu; 

• asociáciou s celebritami môže byť vnímaný ako spoločensky schválený; 
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• brand placement je vhodný ako súčasť reklamnej stratégie na zasiahnutie 

špecifickej cieľovej skupiny; 

• životnosť brand placementu je dlhšia ako u iných foriem reklamy; 

• brand placement poskytuje príležitosť manipulovať s komerčnou správou; 

• vo všeobecnosti je vzťah publika k  product placementu pozitívny - voči brand 

placementu je omnoho menej kritických reakcií ako voči iným formám reklamy;  99

Viaceré z bodov poukazujú na fakt, že product placement najlepšie funguje ako súčasť 

integrovanej marketingovej komunikácie, ako synergický doplnkový nástroj ďalších 

komunikačných aktivít. Túto myšlienku by sme chceli vyzdvihnúť zvlášť pri 

charakteristike a funkcii product placementu. 

Product placement sa považuje za ekonomicky výhodnú metódu, na druhej strane 

možno argumentovať neistotou a nepredvídateľnosťou praxe,  kde v  zahraničí majú 100

tvorcovia audiovizuálnych diel pomerne veľkú voľnosť z hľadiska obsahovej a kreatívnej 

stránky a tak sa môže stať, že produkt sa v konečnom dôsledku vo filme neobjaví.   101

Značným rizikom pre samotnú značku je aj neúspech alebo negatívne hodnotenie 

diela, v  ktorom bol produkt alebo značka umiestnený. Z  výskumov efektivity zároveň 

vyplýva, že diváci identifikujú značku podporenú product placementom lepšie, ak sa im 

páčil aj samotný program.  102

BALASUBRAMANIAN vidí niekoľko koncepčných nevýhod product placementu, 

konkrétne menšiu údernosť a  zreteľnosť oproti tradičným metódam komunikácie, 

absenciu reliabilných metód merania účinnosti a persuazívneho efektu, nízku možnosť 

kontroly nad prevedením umiestnenia produktu a tiež obmedzenia v  dostupnosti 
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a použiteľnosti čo ovplyvňuje taktické plánovanie komunikácie.  COWLEY a BARRON 103

radia k  hlavným nevýhodám rovnako nedostatok kontroly nad obsahom programu 

a umiestnením produktu, zároveň mierou zobrazenia produktu aj v kontexte ostatných 

umiestnených produktov a  značiek, vytváranie možných negatívnych asociácií 

v  súvislosti s  nevhodným charakterom postavy, zložitú cenotvorbu pri umiestňovaní 

produktov a  tiež etickosť product placementu.  K  rizikám alebo nevýhodám pri 104

umiestňovaní produktov možno radiť tiež medzinárodný aspekt. Odzrkadľuje sa pri 

globálnej distribúcií filmov, keďže nie všetky značky sú relevantné pre všetky lokálne 

trhy.  Zároveň sa môžu líšiť etické normy a postoj publika ku komercionalizmu - môže 105

to zapríčiniť nežiaduci efekt diskomfortu, prípadne pôsobiť rušivo alebo nereálne.  106

Efektivita  

Efektivita product placementu ako persuazívneho nástroja marketingovej komunikácie 

nebola dosiaľ uspokojivo vedecky preukázaná.  V širšom kontexte to možno odôvodniť 107

tvrdením, že dojem, ktorý product placement vytvára je subliminálneho charakteru, t.j. 

do procesu vstupuje viacero psychologických faktorov. Zároveň nie je možné izolovať 

product placement od ostatných foriem komunikácie.  Keďže k  primárnym cieľom 108

product placementu patrí zvýšenie povedomia o značke, javí sa tento fakt ako kľúčový. 

Povedomie sa v  tomto prípade chápe ako prominentnosť značky v  pamäti 
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spotrebiteľa.  Možno argumentovať, že nepreukázateľnosť efektivity vyplýva zo 109

samotnej praxe, kde častokrát prevedenie umiestnenia produktu nezodpovedá 

pôvodným požiadavkám, prípadne obsah komunikátu z  rôznych dôvodov nezasiahol 

požadovanú cieľovú skupinu.  V  tomto kontexte neexistuje ani odborný konsenzus, 110

v  akom prípade alebo situácii možno hodnotiť product placement ako efektívny.  111

Teoretická a odborná nejednotnosť je rovnako dôvodom, prečo nie je možné vedecky 

dostatočne preukázať efektivitu product placementu - zároveň neexistuje test alebo 

riešenie, ako obsiahnuť všetky kritériá.  Nejestvuje totiž ani jednotné kritérium na 112

meranie povedomia o značke a možno sa na to pozerať z viacerých pohľadov, napríklad - 

ako sa prezentovaná značka odráža vo vedomí spotrebiteľa (tzv. top of mind), ako sa 

akcentuje preferencia produktu, aká je schopnosť spotrebiteľa fixovať vo svojom vedomí 

produkt alebo značku, či vedie persuázia k nákupu produktu alebo značky atď..  

BALASUBRAMANIAN, KARRH, and PATWARDHAN vytvorili model pozostávajúci zo 

štyroch prvkov, na základe ktorých by bolo možné merať efektivitu product placementu: 

• exekúcia/stimulačné faktory ako napríklad typ programu, flexibilita a modalita 

prevedenia; 

• individuálne špecifické faktory - znalosť značky, postoj k  umiestňovaniu 

produktov a prepojenosť s programom; 

• hĺbka vnímania alebo stupeň vedomého spracovania; 
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• výstup (v  podobe informácie, ktorú si cieľové publikum odnáša), ktorý odráža 

efektivitu product placementu;  113

Podľa autorov ovplyvňujú prvé dva body práve hĺbku vnímania informácie o produkte 

a  značke, čo vplýva na výsledný efekt komunikácie. Hoci tento model nie je dosiaľ 

dostatočne overený, poskytuje vhodný integračný rámec na posúdenie efektivity product 

placementu.  K faktorom, ktoré prispievajú k efektivite umiestňovania produktov patrí 114

aj spôsob použitia (vizuálny, verbálny a použitý), primárna stratégia (spôsob integrácie 

produktu alebo značky vrámci obsahu), imidž značky, súlad programu a  integrovanej 

značky, typ programu alebo média, množstvo ďalších reklamných posolstiev v programe, 

charakteristika publika, úroveň parasociálnych vzťahov publika k  protagonistom 

(stotožnenie sa, postoj k produktu) a  kontinuálne zlepšenie v merateľnosti efektivity 

product placementu.  115

V súvislosti s evaluáciou povedomia o značke by bolo vhodným kritériom meranie 

explicitného rozpamätania sa (tzv. recall) na značku, ktoré možno hodnotiť ako jedno 

z  kľúčových kritérií. V  tomto prípade je preferovaný spôsob testovania bez nápovede 

testovaným subjektom.  Prerekvizitou pre rozpamätanie sa je rozpoznanie (tzv. 116

recognition), ktoré sa klasifikuje ako pamäťovo menej náročné, zároveň sa predpokladá, 

že si nemožno na niečo spomenúť pokiaľ to nepoznáme.  Viacerí odborníci testovali 117

schopnosť rozpamätania sa na produkty a  značky použité v product placemente 

v porovnaní s klasickou reklamou. Už v prvej štúdii STEORTZ preukázala, že schopnosť 

rozpamätania sa na produkty je v  rozmedzí od 32 až 38 % pri použití product 
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placementu, kým pri štandardnej televíznej reklame je to v  priemere 20 %.  118

K  podobnému výsledku dospeli aj GUPTA a LORD . SOLOMON a  ENGLIS uvádzajú 119

štúdiu, ktorá klasifikuje product placement ako 2,5 krát lepší ako je televízna reklama.  120

Pri porovnaní schopnosti rozpoznania a rozpamätania D’ASTOUS a CHARTIER uvádzajú 

mieru rozpoznania na úrovni 74,6 %, úroveň rozpamätania sa 21,3 %,  LAW a BRAUN 121

hodnotia product placement ako efektívny pri zvýšení hodnôt oboch parametrov, 

rozpoznanie pri 56,6 % a rozpamätanie sa pri 25,2 %.  Aplikovaním týchto zistení na 122

prax možno hodnotiť ako 20 % povedomie o  značke u  cieľovej skupiny ako efektívnu 

komunikáciu a 30 % povedomie o značke ako veľmi úspešné umiestnenie produktu.  123

Výskumy spoločnosti Nielsen tiež preukázali, že 57,6 % divákov rozpoznalo značku pri 

použití kombinácie product placementu a  klasickej reklamy, zatiaľ čo pri použití len 

tradičnej reklamy bola miera rozpoznania len 46,6 %.   124

K  faktorom, ktoré môžu ovplyvniť mieru rozpoznania patrí forma umiestnenia 

produktu, kde zjavný product placement dosahuje lepšie výsledky ako ten nepatrný, no 

zároveň sa preukázalo, že dĺžka zobrazenia nemá žiadnu koreláciu s  rozpoznaním 

produktu.  Na rozpamätanie sa môže mať zásadný vplyv forma product placementu. Za 125

najúčinnejšiu sa považuje použitý, kde sa s produktom manipuluje, je zároveň verbálne 
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zmienený, alebo sú opísané jeho vlastnosti (81 %), naopak za najmenej účinnú formu sa 

považuje len vizuálny product placement (32 %).  Podľa výskumov forma umiestnenia 126

produktu koreluje s repetíciou. Postoj diváka k značke klesá pri opakovanom zobrazení 

zjavného a  viditeľného umiestnenia, naopak pri nepatrnom zobrazení a  priemernej 

repetícii je postoj publika pozitívny. Vysvetlením je, že zjavný product placement pôsobí 

až príliš rušivo.  127

Miera schopnosti rozpoznať a následne si spomenúť, rozpamätať sa na produkt 

alebo značku má vplyv na rozhodovanie pri nákupe produktov. Americká spoločnosť 

Visure Corp vytvorila svoj vlastný mechanizmus merania efektivity product placementu 

a  ponúka komerčné riešenie, vďaka ktorému dokáže merať aj mieru reaktibility 

spotrebiteľov  (napríklad nákupný zámer, word-of-mouth, vyhľadávanie informácií 

o  značke) na konkrétny product placement. Podľa ich zistení ovplyvní filmový 

a  televízny product placement v  priemere 25-30 % reakcií spotrebiteľov, čo možno 

považovať za vysokú mieru konverzie.  Štúdia z roku 2008 dokonca uvádza až 31,2 % 128

deklarovaného záujmu o  kúpu.  Povedomie o  značke zároveň zvyšuje podiel 129

povedomia (tzv. share of mind) o konkrétnej kategórii a vrámci nej vytvára prominentné 

miesto značky v  pamäti spotrebiteľa. KARRH tvrdí, že podiel povedomia o  značke je 

vyšší u  produktov, ktoré boli súčasťou product placementu.  Platí to aj pre 130

spotrebiteľovi menej známu kategóriu produktov.  131

 DUDOVSKIY, John. Product Placement as an Effective Marketing Strategy [online]. Research Methodology, 2012 126

[cit. 2014-10-07]. Dostupné na: http://research-methodology.net/product-placement-and-brand-placement/
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Napriek nedostatku konkrétnych dôkazov je product placement vrámci 

marketingovej praxe vnímaný ako účinný nástroj s  persuazívnym potenciálom.  132

Niektoré firmy disponujú vlastným evaluačným systémom efektivity, no vzhľadom k 

tomu, že náklady na výskum a  testovanie by niekoľkokrát prevýšili hodnotu investície 

do product placementu, marketingoví odborníci hodnotia používanie tejto metódy ako 

bezrizikové aj s vedomím, že výsledky je zložité kvantifikovať.  V tomto prípade však 133

nemožno celkom súhlasiť s názorom, že používanie product placementu je bezrizikové, 

pretože má priamy vplyv na imidž značky a  povedomie o  značke,  čo môže mať 134

v prípade nevhodného prevedenia negatívny dopad na značku. 

Neuropsychologické aspekty  

Na schopnosť zapamätať si produkty a značky a celkovo efektivitu product placementu 

vplýva implicitná, teda nevedomá pamäť, označovaná aj ako pamäť vyjadrovaná 

správaním a  pamäť pre zručnosť.  Fixovanie značky alebo produktu prebieha 135

nevedome, bez uvedomovania si vlastného procesu ukladania informácií. Následný 

výber značky a  nákupné správanie zodpovedá stimulom, ktoré nie je človek schopný 

logicky odôvodniť. Naopak explicitná pamäť, teda vedomé vybavovanie si údajov 

a  udalostí z minulosti vrátane okolností času a miesta,  má odlišný vplyv na výber 136

značky a  nákupné správanie. Informácie z  implicitnej pamäte sú horšie vyjadriteľné 

verbálne, vzhľadom na ich nie príliš uchopiteľný charakter. Nákupné správanie však 

môže byť založené na oboch typoch stimulov a  kombinácii implicitnej a  explicitnej 

pamäte. Medzi podnety, ktoré aktivujú pamäť patrí napríklad intenzita podnetu, veľkosť, 

farba, emocionálne, racionálne a morálne apely, moment prekvapenia, novosť, neistota, 

konflikt, vtip alebo erotika. Divák si najčastejšie zapamätá podnet, ktorý sa vzťahuje aj 

 BALASUBRAMANIAN, Siva K. Beyond advertising and publicity: Hybrid messages and public policy issues.  132
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na jeho potreby, želania a veci, ktoré zapadajú do jeho mentálnych vzorcov a modelov 

správania, podporujú, alebo naopak sa líšia od jeho názorov a preferencií.  137

Implicitná a  explicitná pamäť pracujú s  odlišnými nervovými štruktúrami 

a  s  výnimkou emócií sa neovplyvňujú. V  štúdii s  použitím fMRI, teda funkčnej 

magnetickej rezonancie, ktorá zachytáva aktivované oblasti mozgu pri konkrétnej 

činnosti či stimulácii,  sa dokázalo, že emócie vplývajú na voľbu značky. Počas štúdie 138

boli účastníci požiadaní, aby si zvolili svoje obľúbené značky. Oblasti mozgu spojené 

s racionálnym odôvodnením významne znížili svoju aktivitu, zatiaľ čo oblasti súvisiace 

so spracovaním emócií svoju aktivitu zvýšili. Spojenie product placementu 

s implicitnými emocionálnymi spomienkami tak môže mať vplyv na rozhodovací proces 

pri nákupe.  Testovanie efektivity product placementu prostredníctvom fMRI, ale aj 139

iných zariadení na skúmanie činnosti mozgu, presadzuje MARTIN LINDSTROM, ktorý na 

viac ako 2000 dobrovoľníkoch testoval prostredníctvom fMRI účinnosť reklamného 

pôsobenia sponzorov v  americkej televíznej relácii American Idol.  Z  jeho výskumu 140

vyplynulo, že diváci si najlepšie zapamätajú značku, ktorá je integrovanou súčasťou 

celého programu po verbálnej a  vizuálnej stránke, zároveň je podporená viacerými 

formami reklamy, v prípade American Idol to bolo kombináciou rôznych foriem product 

placementu s  klasickými reklamnými spotmi.  LINDSTROM chápe fMRI 141

a neuromarketing ako kľúč k pochopeniu nákupného správania sa spotrebiteľov. K jeho 

názoru sa kriticky stavia ERIK DU PLESSIS a  otvorene reaguje tvrdením, že 

neuromarketing je síce prevratnou metódou, ale má slúžiť ako doplnková disciplína 

na  skúmanie spotrebiteľského správania prostredníctvom tradičných psychologických 
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metód.  DU PLESSIS sa zároveň odvoláva na historicky prvý experiment s  fMRI, tzv. 142

Pepsi Challenge, ktorý realizoval READ MONTAGUE. Jeho výsledkom bolo, že 

spotrebitelia pri výbere z dvoch značkových produktov deklarujú preferenciu značky, na 

ktorú majú emočné prepojenie, v teste Coca-Cola, hoci z  výsledkov fMRI testovania 

a slepých testov vyplýva chuťová preferencia Pepsi.  MONTAGUE na základe toho tvrdí, 143

že neurovedci by sa mali učiť od odborov ako marketing a  spoločenské vedy, ktoré sa 

zaoberajú spotrebiteľským správaním a disponujú množstvom empirických dát.  S jeho 144

tvrdením možno súhlasiť predovšetkým z dôvodu, že účelom propagačných aktivít má 

byť nielen budovanie imidžu značky a  jej povedomia, ale taktiež ovplyvnenie 

spotrebiteľského správania smerom k  nákupu. Výskumy však dokazujú, že naše 

preferencie značky a  nákupná akcia sa formujú na základe emocionálnych vplyvov 

a implicitnej pamäte. 

Ekonomické aspekty  

SERGIO ZYMAN desaťročie dozadu tvrdil, že končí éra 30 sekundových reklamných 

spotov a  začína prevažovať umelecký zámer a  výhry v  kreatívnych súťažiach nad 

kontrolou efektivity vynaložených finančných prostriedkov na reklamnú kampaň. Preto 

sa omnoho frekventovanejšie využíva ako podporná marketingová aktivita práve 

product placement, ktorého slabou a  rizikovou stránkou je nepresnosť v  meraní 

efektivity vynaložených prostriedkov.  Reklamná prax tento názor nepotvrdila. 145

Marketéri vo všetkých sférach marketingovej komunikácie vo výraznej miere sledujú 

efektivitu vynaložených prostriedkov a  v  spolupráci so špecializovanými agentúrami 

používajú optimalizačné nástroje na skvalitnenie komunikácie a  celkového zásahu 

cieľovej skupiny. Hoci neexistujú reliabilné metódy na overenie efektivity product 

placementu, jeho účinok a  predovšetkým zásah žiadanej cieľovej skupiny sa dá 

optimalizovať rovnako, ako pri štandardnej televíznej reklame a  to výberom vhodných 

programov a  televízneho obsahu, ktoré sleduje cieľová skupina v  exponovanom čase. 

 DU PLESSIS, Erik. Jak zákazník vnímá značku. Brno: Computer Press, 2011, str 20, 158. ISBN 9788025135297.142
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Charakter a  obsah programu by mal korešpondovať s  charakterom produktu 

a hodnotami, ktoré značka zastáva.  

Zároveň viacerí autori sa zhodujú, že product placement je najúčinnejší ako 

súčasť integrovanej marketingovej komunikácie pôsobením synergického efektu 

rôznych komunikačných funkcií namiesto ich separátneho využitia.  V tomto kontexte 146

sú prostriedky investované do product placementu zanedbateľné oproti nákladom na iné 

formy a kanály, napríklad klasickú televíznu reklamu. 

Cena product placementu, pokiaľ ide o finančné plnenie, sa odvíja od viacerých 

faktorov. Cenovú stratégiu product placementu si určuje každý mediálny subjekt sám, 

nie je presne definovaná, často sa berie do úvahy viditeľnosť, dĺžka záberu, veľkosť 

záberu či imidž značky, prípadne popularita programu u  divákov, t.j. sledovanosť. 

Niekedy sa prepočítava na CPT (náklady na 1000 divákov). ZYMAN deklaruje, že cena za 

verbálny product placement je dvakrát vyššia ako len za vizuálny - priame používanie 

výrobku postavami filmu stojí trikrát viac.  Existuje však množstvo faktorov, ktoré 147

vplývajú na cenu. LEHU sa zmieňuje o známosti a identifikovateľnosti značky, rozpočte, 

type a žánre filmu, o prítomnosti v titulkoch a význame product placementu vo filme, 

o  integrácii produktu alebo značky vo filme, exkluzivite a o barterových možnostiach 

platby a o súvisiacich formách komunikácie a kanáloch product placementu.  148

Záver  

V kontexte rastúcej antipatie a rezistencie publika voči tradičnej reklame získavajú na 

popularite menej tradičné prostriedky a formy marketingovej komunikácie, kde je 

komerčná myšlienka integrovaná do nekomerčného obsahu nenúteným a nie natoľko 

evidentným spôsobom. Hoci viacerí odborníci identifikujú product placement ako 

budúcnosť televíznej reklamy, bolo by pravdepodobne naivné sa domnievať, že 

umiestňovanie produktov celkom vytlačí klasickú televíznu reklamu, ktorá je napriek 

viacerým negatívam stále najefektívnejším prostriedkom ako osloviť mainstreamovú 

 BELCH, George and Michael BELCH. Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications 146
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cieľovú skupinu. Televízia je zároveň kanál, do ktorého sa na Slovensku investuje až 70 

% všetkých finančných prostriedkov v reklame. 

K   cieľom product placementu patrí predovšetkým zvýšenie povedomia o  značke, 

budovanie pozitívneho vzťahu a zmena postojov spotrebiteľa tak, aby okamžite rozoznal 

konkrétny produkt alebo značku, dokázal si ich zapamätať a na základe toho zmenil svoje 

nákupné správanie. Dosiahnuť výrazný zásah, viditeľnosť, pozornosť a  záujem cieľovej 

skupiny možno len prostredníctvom kvalitnej exekúcie,  preto je nutné, aby boli produkty 

a  značky vhodne a  kontextuálne umiestnené do deja s  dostatočnou, ale nie prehnanou 

expozíciou. 
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Online promotion hudobníka 

Mgr. Lucia Kubinská 

Abstrakt: Práca sa zaoberá novými trendmi v hudobnom priemysle a možnosťami šírenia, 

propagácie a predaja hudby cez internet. V prvej časti mapuje aktuálny stav hudobného 

priemyslu vo svete a názory odborníkov na jeho fungovanie, v druhej časti opisuje 

konkrétne nástroje využiteľné na online promotion hudby, ich jednotlivé funkcie či 

nevýhody, ktoré ich sprevádzajú. 

  

Kľúčové slová: internet, hudba, hudobný priemysel, sociálne siete 

Abstract: The aim of this thesis is to analyse new trends and strategies in music industry, 

present the thoughts of current leaders in media business and to explore various promotion 

techniques in online music marketing. 

Keywords: internet, music, music industry, online promotion, social networks  
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Úvod 

   V práci analyzujeme súčasný stav hudobného priemyslu, aj nastávajúce trendy v  jeho 

fungovaní. Poskytujeme zároveň pohľad na internetové nástroje, ktoré slúžia na 

propagáciu, šírenie a predaj hudby. Ide o nástroje, ktoré sú dostupné pre kohokoľvek so 

záujmom o  propagáciu hudby. Sú teda určené začínajúcim kapelám, interpretom, ale aj 

etablovaným hudobníkom, manažérom, textárom – jednoducho širokému spektru ľudí, 

ktorých profesia súvisí s hudbou. 

    Hudobný priemysel zaznamenal v poslednom období výrazné zmeny, spôsobené najmä 

technologickým vývinom médií na šírenie zvukovej stopy. Fenomén MP3 ako formát či 

projekt Napster ako kanál výmeny súborov dali mnohé veci do pohybu a  vydavateľstvá, 

ktoré dlhé roky fungovali v  takmer nezmenenej štruktúre, sa zrazu musia mať na pozore. 

Ďalšími fenoménmi sú nepochybne aj tzv. „sharing economy“ či „subscription 

economy“ (predplatné služby namiesto jednorazového nákupu tovaru). 

   So zjednodušeným prístupom k hudbe sa mnohí ľudia rozhodli ignorovať celoplošné rádiá 

či vydavateľstvami tlačené hity a  sledujú absolútne špecifické žánre a  interpretov, ku 

ktorým by sa prostredníctvom rádia či pomerne obmedzeného výberu hudby v predajniach 

nedostali. Tomuto problému sa venuje aj Chris Anderson, šéfredaktor amerického 

magazínu Wired a autor knihy The Long Tail, v  jednej zo svojich štúdií. Vysvetľuje, akým 

spôsobom funguje hit v  populárnej hudbe ale aj súčasný úspech alternatívnych kapiel. 

Nemalú zásluhu na šírení nemainstreamovej hudby má nepochybne internet, miesto, kde 

mladé skupiny rovnako ako renomovaní hudobníci majú možnosť zverejniť svoje diela 

a posunúť ich jednoduchým spôsobom svojim poslucháčom. Podľa P. Horňáka,  internet je 149

považovaný za jednu z  najprogresívnejších foriem v  oblasti marketingu, propagácie 

a reklamy. 

Nové trendy v hudobnom priemysle  

 HORŇÁK, P. Nová abeceda reklamy, 2003, s. 169.149
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Rok 2000 je považovaný za posledný rok, v ktorom hudobný priemysel fungoval rovnakým 

spôsobom ako niekoľko desaťročí pred ním . Svetovým rebríčkom predaja vládli 150

chlapčenské skupiny a  fabrikované hity, pričom najpredávanejšie albumy vznikali hlavne 

vďaka osvedčenému vzorcu na výrobu „zaručene úspešných pesničiek“. Marketing sa 

zameral na výzor a  charaktery členov kapiel (lepšie povedané – spevákov a  tanečníkov) 

a  samotná hudba bola v  ústraní. Aj napriek veľkému komerčnému úspechu niekoľkých 

interpretov sa však približne v  roku 2000 začal hudobný priemysel meniť. Predaj nosičov 

medziročne klesol o  2.5% v  roku 2001 a 6.8% v  roku 2002, v  roku 2005 prepad tvoril 

takmer  20% oproti roku 1999. Dôvodom však nebola strata záujmu ľudí o  hudbu, skôr 

naopak – fanúšikovia mali k dispozícii oveľa väčšie množstvo hudby na dosah ruky, no pri 

jej získavaní sa čoraz menej začali spoliehať na vydavateľstvá a  tradičné formy predaja 

nosičov, čo ihneď postrehli ako vydavateľstvá, tak ich distribútori.  

V  tomto období totiž vznikol fenomén Napster, počítačová sieť užívateľov, ktorí medzi 

sebou zdieľajú multimediálny obsah, teda hudbu. Avšak nielen Napster - spolu s  ním 

vzniklo nespočetné množstvo ďalších sietí, ceny CD napaľovačiek a zapisovateľných médií 

boli čoraz dostupnejšie, čo fungovalo ako výborná zámienka a dôvod, prečo tržby z predaja 

nosičov zrazu klesli. Reakcia vydavateľstiev, interpretov a  organizácie RIAA (Recording 

Industry Association of America) bola okamžitá – začalo niekoľko súdnych procesov, 

pričom najznámejším z  nich je práve prípad projektu Napster, v  ktorom sa aktívne (na 

strane vydavateľstiev) zapojila aj svetoznáma hard-rocková kapela Metallica. Aj napriek 

tomu, že spomínaný súdny proces viedol k  postupnému zániku siete Napster, 

vydavateľstvám sa  nepodarilo úplne zastaviť vlnu elektronického šírenia hudby a dnes je 

zrejmé, že ak chcú ďalej pôsobiť na hudobnom trhu, musia sa technologickému pokroku 

svojimi službami prispôsobiť - a nie proti nemu bojovať. 

Názory odborníkov 

Douglas Merrill, novozvolený prezident pre digitálny obchod vydavateľstva EMI, sa 

v  rozhovore pre server Future of Music  vyjadril takto: „Máme dáta, ktoré ukazujú, že 151

 ANDERSON, CH. The Rise And Fall Of The Hit.150

 KUSEK, D. More signs of hope for the music business.151
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zdieľanie hudby na internete je pre umelca dobré, nie zlé. Takže by sme sa možno nemali celý 

čas snažiť tomu zabraňovať... Umelci chcú tvoriť a zarábať, fanúšikovia chcú zážitok. Musíme 

zistiť kde je miesto pre vydavateľstvo. Myslím, že najdôležitejšie bude, ak EMI nájde spôsob, ako 

zvýšiť hodnotu svojich partnerov,“ uzatvára Merrill.   152

Chris Anderson uvádza niekoľko chybných teórií a výrokov , ktoré sú spojené najmä 153

s pôvodným, tradičným zmýšľaním mediálnych spoločností a vydavateľstiev a ktoré sú dnes 

vzdialené od reality: 

- každý chce byť hviezdou, 

- každý chce byť hviezdou kvôli peniazom, 

- ak to nie je hit, je to určite „prepadák“, 

- jediný úspech je masový úspech, 

- vlastná značka (vydavateľstvo) je zlá, 

- nezávislé vydavateľstvo = „to ozajstné s nimi nechcelo podpísať zmluvu“, 

- nízky predaj = nízka kvalita, 

- keby to bolo dobré, bolo by to populárne. 

V  súčasnosti totiž mnoho známych interpretov zanevrelo na svoje pôvodné, veľké 

vydavateľstvá, a  rozhodli sa ísť cestou vlastných značiek a  labelov, alebo dokonca úplne 

inými, netradičnými cestami. Ako príklad môžeme uviesť Radiohead, alternatívnu rockovú 

kapelu z Veľkej Británie, ktorá v  roku 2007 sprístupnila na internete svoj nový štúdiový 

album In Rainbows – za dobrovoľný poplatok. Podľa serveru Gigwise  si počas prvých 24 154

hodín od zverejnenia album stiahlo 1.200.000 užívateľov, pričom ľudia najčastejšie 

prispievali sumou 1₤. To, že kapela na priamom predaji svojej hudby fanúšikom zarobila 

viac ako sumu, ktorú by jej za podobný predaj poskytol vydavateľ, je zrejmé. Zaujímavosťou 

však je aj to, že kapela neskôr album vydala v  špeciálnej edícii (CD a LP) a s bonusovým 

materiálom bol teda predsa len prístupný aj v inej ako elektronickej podobe.  

Na Slovensku sa k  podobnému kroku odhodlala bratislavská kapela Lavagance, ktorá 

koncom roka 2007 sprístupnila na internete svoj album Orthodox Experience úplne 

 KRAMER, S. D. Interview: Douglas Merrill, President, EMI Digital Business: ‘We Need To Question Everything.’152

 ANDERSON, CH. The Long Tail, 2006.153

 KLUSÁK, P. časopis Respekt, 2007.154
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zadarmo niekoľko dní pred oficiálnym vydaním a distribúciou do „kamenných“ obchodov. 

Spätne tento krok hodnotia pozitívne, podľa členov kapely je pomer medzi hudobnými 

„pirátmi“ a tými, čo si CD kúpia legálne, vždy rovnaký – nechceli čakať, kým si ich album 

ľudia stiahnu z  internetu a  ponúkli im ho teda zadarmo sami . Takto sa im podarilo 155

osloviť početnú skupinu hudobných fanúšikov, ktorí radi hľadajú novú hudbu, no nie sú 

ochotní za jej skúšobné vypočutie platiť. 

Alternatívne metódy pri uvádzaní nového albumu na trh pripravila v  roku 2007 

spoločnosť 42 Entertainment pre americkú rockovú kapelu Nine Inch Nails. V   hudobných 

kluboch a  baroch v  rôznych častiach sveta boli rozmiestnené USB kľúče s  údajne 

uniknutými pesničkami z  pripravovaného albumu Year Zero. Súčasťou tejto virálnej 

kampane boli aj zaujímavé tričká či zašifrované správy, ktoré aktívneho fanúšika zaviedli na 

niektorú z internetových stránok Nine Inch Nails. 

Nový prístup v hudobnom marketingu 

Cieľom nového prístupu v   hudobnom marketingu nie je len poskytnúť hudbu (produkt) 

poslucháčovi, cieľom je aj podporiť užívateľov a existujúcich fanúšikov aby sami tvorili 

obsah súvisiaci s hudbou. V  prostredí internetu to znamená, že poslucháči ohodnotia 

skladbu, a pomôžu tým pri rozhodovaní ďalších ľudí. Tiež môžu pesničku otagovať - označiť 

- a priradiť tak hudbu k určitému štýlu a pomôcť týmto krokom presnej kategorizácií hudby. 

Fanúšikovia môžu vytvoriť na svojich profiloch informáciu o koncerte, ktorého sa plánujú 

zúčastniť, a spomenú pritom interpretov, ktorí na akcii vystúpia, čím upútajú pozornosť 

svojich známych. Títo sa nemusia nutne zaujímať o hudbu – stačí, že sa zaujímajú o aktivity 

svojich priateľov a že spolu môžu prežiť čas, no aj tak sa dozvedeli o  aktivitách 

spomenutého hudobníka. Všetky spomínané možnosti sú spojené najmä s technológiu Web 

2.0 a existenciou elektronických sociálnych sietí. 

Long Tail v hudbe 

 GARAJ, P. magazín AuLife, 2008.155
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Využitím internetu na šírenie elektronického materiálu sa zaoberá aj Chris Anderson pri 

vysvetľovaní fungovania svojej teórie Long Tail.  Vznikom formátu MP3 sa hudba stala 156

jedným z najrozšírenejších digitálnych produktov, najmä kvôli malému objemu dát pri 

zachovaní pomerne vysokej kvality nahrávky. Vďaka tomu a celkovej internetizácii 

spoločnosti sa stáva naším trhom prakticky celý svet. To všetko za  nulové náklady na 

distribúciu a len minimálne náklady na prevádzku virtuálneho sídla hudobníka. Anderson 

tvrdí, že éra blockbusterov, filmových trhákov a  silených hitov sa končí – nastupuje čas 

alternatívnej tvorby – a zábavný priemysel, od hudby, cez filmy po televíziu, sa radikálne 

mení. 

Andrew Dubber, ktorý vyučuje predmet „Hudobný priemysel“ na City University 

v  Birminghame tvrdí, že na svojich prednáškach sa najčastejšie stretáva s otázkou "Ako 

môžem moju hudbu predávať online?"  Na túto otázku zvykne odpovedať krátkym 157

prieskumom - vyzve zúčastnených, aby zdvihol ruku ten, kto sa považuje za 

profesionálneho hudobníka, na čo sa drvivá väčšina prihlási. Neskôr ľudí vyzve, aby ruku 

držali hore tí, u ktorých tvorí predaj nosičov viac ako 50 % ich príjmu. Počas mnohých 

absolvovaných seminárov, len na jedinom z nich našiel – a to len troch. Boli členmi tej istej 

kapely. Andrew Dubber teda otázku upravuje - "Ako mi môže internet pomôcť zarábať na 

mojej hudbe?" Odpoveď znie - rôzne.  

Internet ako komunikačný kanál 

Internet ako (stále) nové, vyvíjajúce sa médium spája ľudí z rôznych oblastí hudby: 

interpretov, hudobníkov, textárov, manažérov, producentov, vydavateľstvá, ale aj samotné 

médiá, organizátorov akcií, hudobné kluby a v neposlednom rade fanúšikov. Zlepšuje a 

zjednodušuje komunikáciu medzi zúčastnenými stranami, pokiaľ sú ochotné prispôsobiť sa 

štýlu komunikácie na internete. Nie každá spoločnosť je totiž ochotná vytvoriť si profil na 

 ANDERSON, CH. The Rise and Fall of the Hit.156

 DUBBER, A. How Can I Sell My Music Online? 157

  53



jednej z bežne prístupných sociálnych sietí a komunikovať s „obyčajnými ľuďmi“ na báze 

rovnocennosti.  

Ako je teda možné sa do tejto siete ľudí, organizácií a  najmä informácií zapojiť? 

Vychádzajme z toho, že máme kvalitný produkt (hudbu) a naším cieľom je zvýšiť o  ňom 

povedomie. Čokoľvek, čo sa na sieti objaví, si môže prečítať každý, kto má prístup k 

internetu, naším zámerom je teda vytvoriť čo najkomplexnejšiu sieť informácií. V oblasti 

hudby môžeme sledovať tieto konkrétne ciele: 

• poskytnutie informácií o biografii umelca/histórii kapely, 

• poskytnutie informácií o tvorbe (s možnosťou audio/video ukážok), 

• poskytnutie informácií o uskutočnených a plánovaných akciách, 

• informovanie o pripravovaných nahrávkach (nová tvorba), 

• poskytnutie dostatku zaujímavého a aktuálneho materiálu (fotografie, audio, video), 

• nadviazanie a udržiavanie kontaktu s fanúšikmi, 

• nadviazanie a  udržiavanie kontaktu so spriaznenými umelcami za účelom 

spolupráce, 

• nadviazanie a  udržiavanie kontaktu s nahrávacími štúdiami, manažérmi, 

usporiadateľmi akcií, 

• možnosť priameho predaja nosičov (CD, DVD) prostredníctvom vlastných kapacít (e-

shop), prípadne vytvorenie odkazov na možnosť zakúpenia nosičov u partnerských 

distribútorov, 

• predaj lístkov na podujatia, 

• predaj mp3 (platený download) 

• sprístupnenie tvorby v digitálnej podobe zadarmo (free download), 

• možnosť zverejniť na internete elektronický bonusový materiál k zakúpeným 

nosičom/lístkom na koncert, 

• možnosť zverejnenia press-kitu pre médiá, ktorý bude prístupný online 24 hodín 

denne, 

• šírenie tlačových správ prostrednístvom e-mailu prípadne ich zverejňovanie na 

webe. 
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Cieľom týchto aktivít je zvýšiť informovanosť o  tvorbe umelca, získať nových fanúšikov, 

zvýšiť povedomie, poskytnúť informácie z prvej ruky existujúcim fanúšikom, potenciálnym 

fanúšikom, ale aj médiám pre prípadné ďalšie spracovanie. 

Web (homepage) hudobníka 

„Čo nie je na internete, neexistuje“!  V  súčasnosti sa nájde už len málo ľudí, ktorí by 

s  uvedeným výrokom nesúhlasili. Informačná doba pokročila, penetrácia internetu 

v domácnostiach každoročne rastie a  internet sa teda stáva jedným z  kľúčových zdrojov 

získavania informácií. Pod pojmom internet si väčšina ľudí predstaví najmä internetovú 

stránku - homepage, webpage, web . Dá sa povedať, že web je naozaj základným kameňom 158

komunikácie na internete, aj keď v  skutočnosti pojem internet zahŕňa ďaleko väčšie 

množstvo funkcií a  služieb ako samotné „stránky“. Encyklopédia Wikipedia definuje 

webpage ako „dokument obsahujúci hypertext, obrázky a iné multimediálne prvky uložený 

obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom služby World Wide Web v sieti internet. 

Zobrazuje sa používateľovi pomocou webového prehliadača. “ 159

Web je dôležitou súčasťou marketingovej komunikácie akéhokoľvek biznisu, 

neodmysliteľne teda patrí aj k  propagácii hudobníka. Význam je jednoduchý – za cenu 

niekoľkonásobne nižšiu ako tradičné formáty reklamy (TV spoty, rádio spoty, outdoorová 

reklama) je možné na webe zverejniť veľké množstvo informácií, len s  minimálnym 

obmedzením formy a  obsahu, navyše s  možnosťou aktualizovať zverejnené údaje 

v priebehu niekoľkých sekúnd (24 hodín denne) a takmer z ktoréhokoľvek miesta na svete 

(za predpokladu že máme k dispozícii počítač a pripojenie k  internetu). Ročné náklady na 

prevádzku webu sa pohybujú na úrovni odvysielania tridsaťsekundového spotu v  rádiu, 

mesačného prenájmu plochy jedného billboardu v menej lukratívnych častiach mesta či 

obce a  približne trom sekundám vysielacieho času v  televízii mimo televízneho prime-

time . 160

 PHILLIPS, D. Online Public relations 2001, s. 29.158

 WIKIPEDIA: heslo „Webová stránka“159

 Informácie prebraté z dost. cenníkov (Funradio, STV, WebSupport).160
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Za tvorbu webu sú v  spoločnostiach niekedy zodpovedné viaceré tímy pracovníkov, 

napríklad manažment, ktorý určí strategické ciele, marketingové oddelenie ktoré ciele 

transformuje do ucelených komunikátov a   IT oddelenie, ktoré web vytvorí a  technicky 

spravuje. V menších spoločnostiach sa samozrejme jednotlivé funkcie spájajú a niekedy sa 

môže stať, že za všetky spomínané úlohy je zodpovedný jeden človek, prípadne sa na ich 

splnenie využijú služby externých dodávateľov. Reklamná agentúra môže dodať texty (copy 

text), grafické štúdio vytvorí layout webu, internetová agentúra zabezpečí jeho výrobu 

a  webhostingová spoločnosť prevádzku. David Phillips stanovil pre proces tvorby webu 

nasledujúcich 6 bodov : 161

• Tvorba obsahu – obsah by mal byť presný, pôsobivý a  mal by motivovať 

k opakovaným návštevám. 

• Grafický dizajn – prvý dojem z návštevy webu je veľmi dôležitý a návštevník 

ho získa v  priebehu niekoľkých sekúnd. Je dôležité aby dizajn návštevníka 

neodradil (v prípade že ho dizajn upúta, je to plus). 

• Návrh architektúry webu – jeho podstatou je vytvorenie prehľadnej štruktúry, 

na základe ktorej sa návštevník dokáže na webe intuitívne pohybovať 

a vyhľadávať informácie, ktoré potrebuje. 

• Testovanie – overenie funkčnosti všetkých prvkov webu pred jeho spustením. 

• Údržba – veľmi dôležitá je aktuálnosť webu. V dnešnej dobe je dostupné veľké 

množstvo tzv. CMS – content management systems alebo redakčných 

systémov – ktoré sú určené na tvorbu a  správu internetových prezentácií. 

Kým v minulosti bolo pre vykonanie zmeny na stránke nutné ovládať aspoň 

základy HTML (HyperText Markup Language), vďaka redakčným systémom je 

proces zjednodušený a aktualizáciu zvládne aj bežný užívateľ. 

• Doména – pod doménou rozumieme adresu, na ktorej sa web nachádza, 

spravidla v  tvare nazov.xyz, pričom xyz je prípona krajiny alebo charakteru 

organizácie, napríklad uniba.sk alebo wwf.org. Výber správnej domény je 

dôležitý, mala by obsahovať kľúčové slovo, časť alebo celý názov subjektu, 

ktorý prezentuje.  

 PHILLIPS, D.  Online public relations 2001, s. 138-139.161

  56



Ak chceme návštevníka prilákať na svoju webovú stránku, stačí mu povedať jej adresu. 

Úvodná stránka potom obvykle obsahuje odkazy na ďalšie podstránky v rámci webu 

a návštevník má možnosť dostať sa k všetkým informáciám, ktoré sme ochotní sprístupniť. 

Vďaka tomu sa uvedenie adresy stránky (tzv. URL) stáva súčasťou mnohých ďalších 

propagačných prostriedkov a kanálov - adresy sa objavia na billboarde, v televíznej reklame 

či v  rozhlasovom spote. Kombináciou týchto médií je možné efektívne osloviť veľké 

množstvo ľudí a zároveň im poskytnúť množstvo informácií. 

Možnosti webu 

Na webstránke možno umiestniť obsah rôzneho charakteru: text, obrázky, tabuľky, grafy, 

video, animácie, zvuky, hudbu, alebo ich kombináciu. Vďaka jazyku HTML (a iných) sú 

jednotlivé prvky medzi sebou poprepájané, prípadne môžu byť napojené na databázu, údaje 

čerpať z nej a obsah generovať na základe požiadavky užívateľa prakticky na počkanie – 

a  výsledok (vyhľadávanie, triedenie, údaje, výpočty) poskytnúť v  priebehu niekoľkých 

sekúnd. 

Web 2.0  162

Pojem Web 2.0 je vo všeobecnosti považovaný za nový spôsob prezentácie na internete. 

Spravidla využíva technické možnosti na svoju existenciu a rast. Aj keď názov naznačuje 

akúsi "vyššiu verziu celosvetovej siete", nejde o žiadne zmeny v kóde či programovaní - 

princípom Webu 2.0 je skôr iné využívanie týchto technológií, v ktorom sa koncoví 

používatelia stávajú jeho vývojármi a prispievajú k jeho rastu. Web 2.0 teda znamená 

obohatenie webu o funkcie ako blogy, tzv. "wikis", sociálne siete a zdieľanie, social 

bookmarking. V minulosti stránky umožňovali len prezrieť si obsah sprístupnený 

prevádzkovateľom webu. Dnes si užívatelia môžu stránky prispôsobiť vizuálne i obsahovo a 

tieto zmeny či príspevky zdieľať s ďalšími návštevníkmi danej webstránky. Príkladom 

výnimočne kvalitne spracovaného Webu 2.0 (tj. využívajúceho čo najviac jeho možností) 

 Spracované podľa: Web 2.0 - A General Overview.162
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patrí napríklad internetová encyklopédia Wikipedia, ktorej obsah tvoria,  spravujú 

a kontrolujú dobrovoľníci z celého sveta. 

Oficiálny web hudobníka 

Od hudobníka sa na webe očakáva len určitý druh informácií – na rozdiel od stránok 

obchodných spoločností nikto nepredpokladá, že hudobník na svojej stránke zverejní 

výročnú správu a podobne. K informáciám, ktoré by hudobný web mal obsahovať, patrí:   

• biografia (v prípade umelca - jednotlivca) alebo história (v prípade kapely), 

• diskografia, teda hudobná tvorba, vo forme názov nosiča, obrázok obalu 

nosiča, dátum vydania, informácie o  vydavateľovi, zoznam skladieb a  ich 

dĺžka,  

• podrobnejšie informácie o  jednotlivých skladbách (účasť hudobníkov, text 

pesničky, akordy),  

• fotogaléria, teda obrazový materiál z koncertov, vystúpení, ale aj promo fotky 

umelca najmä pre potreby médií (tzn. v  dostatočnej kvalite pre ďalšie 

použitie), 

• multimédiá, pod ktorými sa rozumie najmä audio (ukážky z  tvorby, 

audiozáznamy koncertov, nahrávky rozhlasových relácií a rozhovorov) a video 

(záznamy z koncertov, hudobné klipy, showreel – audiovizuálny profil tvorby 

hudobníka, zaujímavosti z  nahrávacieho štúdia, pozdravy pre fanúšikov, 

záznamy z televízie apod.), 

• zoznam plánovaných a  uskutočnených akcií a vystúpení (dátum, miesto 

konania, media coverage), 

• kontaktné informácie pre fanúšikov, ale aj potenciálnych organizátorov 

podujatí či firemných klientov, 

• odkazy na spriatelené weby hudobníkov, sponzorov, či iné pôsobenia 

konkrétneho hudobníka (napr. odkaz na MySpace profil). 
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Na web možno umiestniť bonusový materiál akéhokoľvek multimediálneho charakteru, čím 

sa zvyšuje hodnota produktu – napríklad hudobného nosiča. Umelci často využívajú túto 

možnosť najmä systémom „pri zakúpení CD získate prístup k ďalším pesničkám“. 

Okrem toho web môže obsahovať ďalšie prvky, napríklad: 

• Fórum, kniha návštev (tzv. „guestbook“) – umožňuje priamy kontakt medzi 

interpretom a  návštevníkom stránky. Slúži na vyjadrovanie názorov a  interpret 

získava spätnú odozvu na svoju tvorbu. 

• Press-kit – väčšinou mladé a menej známe kapely či interpreti dávajú k dispozícii 

press-kit určený médiám, novinárom, ale aj fanúšikom. Pozostáva zo základných 

informácií o kapele, fotografií a ukážok tvorby. 

• Newsletter – elektronický informačný leták. Ak má fanúšik záujem získavať čerstvé 

informácie o  svojom interpretovi, oznámenia o  pripravovaných akciách, môže sa 

prihlásiť na odoberanie týchto informácií prostredníctvom e-mailu. 

• E-shop – elektronický obchod s hudbou je dôležitý najmä v prípade, že umelec nosič 

vydáva na vlastnej značke a nevyužíva distribučné kanály vydavateľstiev. Niekedy 

ide o  zložitejší systém, náklady spojené s  jeho vývojom či prevádzkou nie sú 

zanedbateľné. Vzhľadom na výšku provízie v  prípade využitia služieb tradičného 

distribútora (niekedy až 50 % - 70 % z  koncovej ceny nosiča) sa však prevádzka 

elektronického obchodu mnohokrát finančne oplatí.  

Last.FM 

Wikipedia definuje projekt Last.FM ako „internetové rádio a systém na odporúčanie hudby, 

ktorý sa spojil so sesterským projektom Audioscrobbler v roku 2005. Systém vytvára profil 

hudobného vkusu každého používateľa, ukazuje jeho obľúbených umelcov a pesničky na jeho 

osobnej stránke. Tieto informácie získava zo skladieb, ktoré používateľ počúval pomocou 

stiahnutého Audioscrobbler pluginu nainštalovaného do jeho hudobného prehrávača.“  163

V praxi funguje ako veľká sieť používateľov, ktorí po vytvorení profilu odosielajú na server 

zo svojich počítačov informácie o  vypočutej hudbe, na základe ktorých im server neskôr 

 WIKIPEDIA: heslo „Last.FM“.163
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generuje rebríčky (najpočúvanejší interpreti, sklady, albumy za stanovené obdobie), 

porovnáva ich vkus a hudobné návyky s  inými užívateľmi a odporúča im vyskúšať nových 

interpretov podobných tým, ktorí sa v  užívateľovom rebríčku objavili. Po nainštalovaní 

pluginu do prehrávača sa na server odosielajú informácie o  interpretovi, názve skladby, 

názve albumu a  čase, kedy si užívateľ danú pesničku vypočul. Je to možné vďaka tzv ID3 

tagom, teda označeniam identifikujúcim danú skladbu. ID3 tag obsahuje informácie ako - 

názov interpreta, názov skladby, číslo skladby na albume, názov albumu, rok vydania, 

vydavateľstvo, žáner.  Samotná skladba v  sebe môže obsahovať grafickú podobu obalu 

albumu či singla. Tieto dáta sa ukladajú, spracúvajú a vytvárajú databázu najrozličnejších 

údajov vďaka čomu  vzniká nespočetné množstvo spôsobov a kombinácií, akými sa dáta 

využijú. Last.FM generuje globálne rebríčky počúvanosti, pričom nejde o klasické hitparády 

obsahujúce aktuálne piesne, ale celkové rebríčky akejkoľvek pesničky či skladby z minulosti 

alebo súčasnosti, ktorá je v digitálnej podobe. Na počkanie možno zistiť najpočúvanejšiu 

skladbu daného interpreta za posledný mesiac, ktorý jeho album je najúspešnejší, kto 

z  užívateľov je jeho najväčším fanúšikom (tj. má najviac vypočutých skladieb od 

spomínaného interpreta). To všetko vďaka jednoduchému prepojeniu získaných dát 

funkčnými algoritmami, čo je jednou z nosných myšlienok Webu 2.0. 

Last.FM vzniklo v  roku 2005 spojením dvoch nezávislých projektov – Audioscrobbler 

(systém na pozorovanie a zaznačovanie hudobných návykov) a Last.FM (internetové rádio 

a  sieť hudobných fanúšikov, ktorá vytvárala dynamické playlisty na základe podobnosti 

vkusu niektorých používateľov). V  decembri 2006 využilo funkcie Last.FM vydavateľstvo 

EMI pre vytvorenie projektu TuneGlue, zaujímavého a  efektného spôsobu objavovania 

novej hudby. 30. mája 2007 projekt Last.FM odkúpila americká mediálna spoločnosť CBS. 

Mnohí fanúšikovia na Last.FM po tomto kroku zanevreli – bolo to pre nich znakom, že 

autori sa „zapredali“ mediálnej korporácii. Pôvodní zakladatelia projektu – Martin Stiksel, 

Felix Miller a Richard Jones opustili spoločnosť v roku 2009. V roku 2014 Last.FM oznámilo 

čiastočnú integráciu so službou Spotify, čo znamená koniec streamovacích služieb pod 

hlavičkou Last.FM. Rok 2015 so sebou priniesol veľký redizajn služby – po vizuálnej aj 

funkčnej stránke. 
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Z  marketingového hľadiska význam siete Last.FM spočíva najmä v  poskytnutí veľkého 

množstva „katalogizačných“ informácii o interpretoch a skladbách. 

Spotify 

Spotify je jednou z najväčších hudobných streamovacích služieb. Spoločnosť vznikla v roku 

2006 vo Švédsku a  služba bola spustená v  roku 2008. Spotify umožňuje používateľom 

počúvať hudbu na báze predplatného. Znamená to, že používateľ nevlastní fyzickú ani 

digitálnu kópiu nahrávky – má však možnosť kedykoľvek k nej pristúpiť (ak má internetové 

pripojenie). Pre umelcov znamená Spotify možnosť šíriť obsah medzi fanúšikov. 

Záver 

V  práci sme priniesli pohľad na zmeny v  hudobnom priemysle. Týkajú sa najmä 

digitalizácie obsahu a  nových spôsobov jeho distribúcie. Dôležitú úlohu zohrávajú 

streamovacie služby (väčšinou založené na báze predplatného), pričom čiastočne preberajú 

aj úlohu marketingu. Propagácia však stále do veľkej miery závisí od interpreta alebo 

vydavateľstva, ktoré ho zastupuje. V  online svete existuje niekoľko spôsobov, akými sa 

interpreti môžu prezentovať. Základom je domovská stránka hudobníka, rovnako efektívna 

však môže byť aj prítomnosť na rôznych všeobecných ale aj špecializovaných sociálnych 

sieťach (Facebook, Last.FM). 
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História a nové trendy public relations 

Mgr. Filip Púchovský 

Abstrakt: Public relations patrilo a patrí k podlinkovým aktivitám, ktorým v minulosti 

nebola prikladaná dostatočná dôležitosť v marketingovom mixe. S postupom času sa však 

práve táto oblasť vyprofilovala ako plnohodnotná súčasť komunikačného procesu s cieľom 

predať a dnes môžeme tvrdiť, že sa dostáva na piedestál nadlinkovej komunikácie. Cieľom 

tejto štúdie je priblížiť prechod od tradičných nástrojov public relations k  digitálnym, 

predovšetkým on-line propagačným prostriedkom.  

Kľúčové slová: public relations, on-line, propagácia, médiá, sociálne siete 

Abstract: Public relations belonged to BTL activities, which in the past was not attaching 

sufficient importance in the marketing mix. Over time, however, PR is shaped as a full-

fledged part of the communication process in order to sell. The aim of this study is to 

desribe the transition from traditional tools of public relations to digital, especially online 

promotional tools.  

 

Keywords: public relations, on-line advertising, media, social networking  
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Úvod 

O  21. storočí môžeme hovoriť ako o nástupe digitálnej éry. Dnes mladí ľudia, ktorí 

vyrastajú s  výdobytkami technológii dostali prívlastok „digitálni domorodci“ a  slovná 

zásoba sa obohatila o  najrôznejšie pojmy a  spojenia anglických výrazov označujúce 

novinky v oblasti technológií a neustále sa rozvíjajúceho on-line priestoru.  

Pokrok v  technológiách znamená aj zmenu v  komunikácii. Ľudia sa kontaktujú 

dennodenne prostredníctvom internetu, vyjadrujú svoje názory a myšlienky a  využívajú 

priestor, ktorý dostali práve implementáciou nástrojov internetu do bežného života, na 

sebaprezentáciu. Zmenil sa celkový obraz spoločnosti. A marketing sa svojimi nástrojmi 

a  spôsobom oslovovania potenciálnych zákazníkov vždy prispôsoboval práve vývinu 

a zmenám v ekonomike a spoločnosti. 

Táto štúdia je zameraná najmä na zdôraznenie dôležitosti implementácie digitálnych 

public relations do komunikácie firiem a  tiež ich zrovnoprávneniu v  rámci pozície medzi 

klasickými PR nástrojmi. Tie sú síce ešte stále základnou bazálnou jednotkou PR 

komunikácie, ale pri správnej kombinácii tradičných a digitálnych public relations sa ich 

konečný efekt znásobuje a ich účinnosť markantne narastá. V princípe môžeme hovoriť, že 

keď firmy a organizácie začnú vnímať on-line PR ako strategickú súčasť komunikácie bez 

podraďovania týchto nástrojov tradičným formám public relations, nastane naozajstná 

komunikačná revolúcia, ku ktorej tak, či onak neodvratne smerujeme. 

V  prvej kapitole tejto štúdie sa budeme venovať vzniku a  histórii public relations. 

Priblížime si jej vývoj a dôležité historické míľniky, ktoré mali vplyv na vývoj PR. Historický 

aspekt je pri oblasti zaoberajúcej sa komunikáciou dôležitým krokom k  jej pochopeniu 

a porozumeniu, prečo sa jej princípy vyvíjali tak, ako ich poznáme dnes. Zároveň nám tento 

exkurz pomôže bližšie porozumieť tomu, prečo vravíme o  komunikačnej revolúcii pri 

implementácii sociálnych médií do PR komunikácie spoločností. Záverom prvej kapitoly si 

zadefinujeme základné rozdiely medzi tradičnými a  digitálnymi public relations, ktoré 

postupne zanikajú a  stavajú tieto dve skupiny komunikačných nástrojov na rovnakú 

úroveň. 
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Druhá kapitola sa venuje už samotnému príchodu digitálnych nástrojov public 

relations a  ich vplyvu na používateľov internetu. Približuje prechod komunikácie 

z  reálneho sveta do on-line prostredia a  vplyv tejto zmeny na spoločnosť. Okrem 

priblíženia špecifík internetovej komunikácie si v  tejto kapitole  priblížime aj správanie 

používateľov v  on-line prostredí. Záver druhej kapitoly je venovaný „hierarchickému“ 

členeniu používateľov internetu podľa ich vplyvu na verejnú mienku a  novému 

komunikačnému efektu, ktorý vznikol s príchodom internetu, tzv. spodnej vlne. 

1. Vývoj public relations 

Marketing je bezpochyby jedným z najprogresívnejších odvetví. Tak, ako sa neustále 

mení trh a  vyvíja sa spoločnosť, tak sa menia aj pravidlá a  nástroje marketingovej 

komunikácie. V  nadväznosti na tieto generálne zmeny sa menili aj public relations ako 

súčasť marketingového mixu. 

Podľa Davida Scotta (Scott, 2007, s. 11) tradičné PR v  minulosti fungovalo na 

jednoduchých pravidlách: 

1. Jediný spôsob, ako získať zmienku o sebe, bol cez médiá. 

2. Spoločnosti komunikovali s novinármi prostredníctvom tlačových správ. 

3. Tlačové správy boli určené výlučne pre malú skupinu novinárov a editorov. 

4. Odborný žargón bol v poriadku, pretože všetci novinári mu rozumeli. 

5. Tlačové správy museli obsahovať citáty tretích strán, napríklad zákazníkov, 

analytikov a expertov. 

6. Kupujúci sa mohli oboznámiť s obsahom tlačovej správy iba v prípade, ak ju vo 

forme článku uverejnili médiá. 

7. Jediný spôsob merania efektívnosti tlačových správ boli výstrižkové knihy, ktoré 

obsahovali všetky výstrižky článkov z  novín, či nahrávky, v  ktorých sa médiám 

„uráčilo“ zmieniť o tlačovej správe spoločnosti. 
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8. PR a  marketing boli oddelené disciplíny, každou sa zaoberali iní ľudia a  mali 

rozdielne ciele, stratégie a kritériá úspešnosti. 

S  príchodom „digitálneho obdobia“ môžeme hovoriť aj o  digitalizácii PR. Základným 

komunikačným kanálom sa stal internet, ktorý sa postupne etabloval až do dnešnej stabilnej 

pozície, keď už môžeme hovoriť o  nových generáciách ako o „digitálnych domorodcoch“. To sú 

práve generácie, ktoré tvoria kúpnu silu trhu a nasávajú kvantá informácií, ktoré tvoria ich mienku 

a tá zase mienku verejnú. To sú generácie, na ktoré má dnes pôsobiť public relations, oslovovať ich 

a  ovplyvňovať. To sú však aj generácie, ktoré nežijú len pasívnym prijímaním a  absorbovaním 

informácií, ale proaktívne informácie aj sami tvoria a  šíria. A práve tento fakt výrazne ovplyvnil 

vývoj marketingu, ale najmä PR, ktoré sa stáva interaktívnym - aj jeho jednotlivé zložky, ktoré sa 

ešte pre pár rokmi zdali ako doplnkové a  málo relevantné. Dnes sa dostávajú do popredia 

a  v  mnohom suplujú tradičné PR nástroje. Dochádza k  stieraniu rozdielov medzi tradičnými 

a digitálnymi public relations.  

1.1. Vznik a história public relations 

Informácie o  vzniku public relations sa rôznia od prameňa k  prameňu. Istí autori 

tvrdia, že  počiatky práce s  verejnosťou sa objavujú v  dobe šírenia  kresťanstva (Horňák 

a kol., 2007, s. 149), iní datujú prvé náznaky PR až v prvej polovici 19. storočia. Práve v roku 

1809 prijalo ministerstvo financií vo Veľkej Británii rolu tlačového hovorcu. Vznik public 

relations v  pravom slova zmysle však môžeme datovať zhruba do druhej polovice 19. 

storočia keď sa naplno ukázala sila tlače. Jej vplyv na verejnú mienku narastal 

geometrickým radom. Už počas Veľkej francúzskej revolúcie bola tlač využívaná na šírenie 

pozitívnych informácií a  budovanie porozumenia. Na svetovej výstave v  Londýne boli 

niektoré expozície a exponáty koncipované tak, aby ovplyvňovali verejnú mienku. Začali 

vznikať prvé  tlačové oddelenia v  podnikoch a  tiež v  štátnej správe, napr. na už 

spomínaných ministerstvách vo Veľkej Británii, či v  Nemecku, kde boli v  roku 1894 

vytvorené funkcie tlačových dôstojníkov, ktorých úlohou bolo informovať verejnosť 

o aktivitách námornej flotily. Postupne sa stalo verejným tajomstvom, že európske médiá 

boli v  19. storočí významne ovplyvňované podnikateľskými, aj  politickými a  štátnymi 

subjektmi.   
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V tomto období sa po prvýkrát objavil aj samotný pojem „public relations“. Údajne ho 

použil v poradí tretí americký prezident Thomas Jefferson. Tým pravým priekopníkom a za 

nemenovaného otca PR je však považovaný Ivy Lee . Tento Američan dospel na prelome 164

19. a 20. storočia k záveru, že verejná mienka nemá len deštrukčnú silu, ale môže byť vo 

významnej miere využitá na utváranie pozitívnych názorov a dokáže veci posúvať želaným 

smerom. Jeho prvou kampaňou bol lobing za zlepšenie pracovných podmienok 

štrajkujúcich amerických roľníkov v  roku 1906. Po presvedčivom informovaní o  reálnej 

situácii sa široká verejnosť postavila na ich stranu. 

Ďalším významným medzníkom vo vývoji public relations bola prvá svetová vojna. 

Americká vláda vtedy potrebovala podporu širokej verejnosti na vstup USA do vojny. 

Americká štátna správa vtedy využila ako presvedčovací nástroj PR získavanie  a upisovanie 

vojnových pôžičiek medzi obyvateľstvom. Veľká časť odborníkov na vzťahy s verejnosťou 

vtedy prešla zo súkromného sektora práve do štátnej správy. Kampaň pokračovala aj po 

vojne, keď sa vláda sústredila na rozsiahle PR kampane, ktoré mali viesť k  zapojeniu 

demobilizovaných vojakov do povojnovej ekonomiky. Hlavnou cieľovou skupinou kampaní 

boli najmä podnikatelia, ktorí mali vojakov zamestnať na vhodných pracovných miestach.  

V  období dvadsiatych rokov minulého storočia sa postupne začali formovať aj 

teoretické základy fungovania public relations, čo prispelo k  postupnému pochopeniu 

problematiky. Historicky prvým teoretikom PR bol Edward Bernays , ktorý public relations 165

prednášal na univerzite a  spísal významné teoretické publikácie, ktoré prispeli 

k napredovaniu public relations. Jeho agentúra sa zaslúžila o  veľký úspech významných 

amerických firiem a má na konte niekoľko prelomových kampaní najmä v medzivojnovom 

období. 

 Ivy Ledbetter Lee (1881-1934) absolvoval Princetonskú univerzitu, kde študoval ekonómiu, sociológiu, psychológiu 164

a žurnalistiku. Stal sa ekonomickým redaktorom New York Journal, vďaka čomu si uvedomil moc tlače. V roku 1906 
dostal príležitosť ukázať možnosti fungovania tlače, keď bol po nešťastí súkromnej železničnej spoločnosti Pennsylvania 
Railroads požiadaný, aby im pomohol vyriešiť situáciu. Ivy Lee vtedy netradičným spôsobom ukázal, že médiá majú 
možnosť spoločnosť ako potopiť, tak i zachrániť. Napísal Deklaráciu princípov, ktorou významne prispel do teórie PR. 
(Svoboda, 2009, s. 216)

 Edward L. Bernays (1891–1995)  sa narodil vo Viedni a bol synovcom Sigmunda Freuda, čo ovplyvnilo aj jeho 165

pohľad na PR. Vydal dve základné teoretické diela – Crystallizing of Public Opinion a Propaganda. Bol majiteľom 
významnej PR agentúry, ktorá pôsobila nielen v štátnej správe, ale aj v súkromnom sektore. Medzi jeho klientov patrili 
Procter & Gamble, General Electric, Dodge Motors, a. i. (Svoboda, 2009, s. 218)
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Public relations sa opäť ukázalo ako vhodný nástroj „propagandy“ aj počas druhej 

svetovej vojny. Opäť išlo najmä o pôdu USA, ale tiež sa PR uplatňovalo aj vo Veľkej Británii. 

Vzniká tu napríklad ministerstvo informácií, jednotky PR pre všetky zložky britskej armády. 

Úlohou týchto  inštitúcií bolo realizovať vzťahy s verejnosťou. 

V tomto období public relations preniklo už aj na územie vtedajšieho Československa. 

Hlavnými oblasťami, kde sa budovali vzťahy s verejnosťou, boli hospodárstvo a štátna sféra. 

Tlačový odbor pôsobil napríklad počas Výstavy súdobej kultúry v Československu, ktorá sa 

uskutočnila v roku 1928 na brnenskom výstavisku. Hlavnou úlohou tohto odboru bolo vtedy 

budovanie press relations a vydávanie tlačových správ. Najvýznamnejšou osobnosťou tohto 

obdobia na našom území bol Tomáš Baťa. Jeho prozamestnanecky orientované PR aktivity 

boli revolučným krokom toho času a  smerovali k  úspechu obuvníckej firmy, ktorá je 

známou značkou dodnes. 

Public relations sa vo svete rozvinulo príchodom Bernaysa na „scénu vzťahov 

s verejnosťou“. Na našom území bolo PR až do revolúcie v roku 1989 len výsadou štátnej 

správy, väčších hospodárskych subjektov a subjektov, kde sa uplatňoval zahraničný obchod. 

Osobnosťou, ktorá sa v  Československu venovala problematike PR bol Alfons Kachlík , 166

ktorý ju rozpracovával hlavne teoreticky. Public relations sa postupne dostali do procesu 

vzdelávanie vo forme kurzov, textov a publikácií. (Svoboda, 2009, s. 216 - 221) 

1.2. Pozícia public relations v marketingovom mixe 

Pozícia public relations v procese marketingovej komunikácie sa mení presne podľa 

predpovedí odborníkov, ktorí tvrdili, že PR sa postupom času dostane do kľúčovej pozície 

pri oslovovaní zákazníkov. Horňák vo svojej Abecede reklamy uvádza, že niektorí odborníci 

PR „dokonca vyčleňujú z  klasického promotion mixu a  zaraďujú ju ako samostatný 

komponent marketingového mixu“. (Horňák, 2003, s. 13) S odstupom času môžeme tvrdiť, 

že tento proces je už ukončený a budovanie vzťahov s verejnosťou sa dostalo na piedestál 

 Alfons Kachlík je absolventom Vysoké školy obchodní v Prahe. V rokoch 1956-1968 pôsobil ako vedúci 166

propagačného oddelenia podniku zahraničného obchodu Omnipol, kde začal uplatňovať PR v praxi, pričom študoval aj 
PR konkurencie v zahraničí. V roku 1965 vyšla jeho práca Public relations. V roku 1969 bola vydaná aj jeho dizertačná 
práca Public relations v marketingu. Až do revolúcie prednášal PR aj na Karlovej univerzite v Prahe. (Svoboda, 2009, s. 
220)
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lídra podlinkovej komunikácie a rovným partnerom nadlinkovej komunikácie. To znamená, 

že je právoplatnou súčasťou marketingového mixu. 

Ako ďalej tvrdí Horňák, „reklama a PR ako zložky marketingovej komunikácie majú 

svoje vlastné špecifiká“ (Horňák, 2003, s. 13), čo je samozrejme fakt, ktorý podporuje naše 

tvrdenie, že PR jednoznačne patrí do marketingového mixu a  je neoddeliteľnou súčasťou 

integrovanej marketingovej komunikácie . 167

Nejednoznačnosť zaradenia public relations v  rámci marketingovej komunikácie 

vyvolala búrlivú diskusiu, výsledkom ktorej bolo, že aj mnoho ďalších odborníkov sa 

vyjadrilo v  prospech public relations. PR ako neoddeliteľnú a  plnohodnotnú súčasť 

marketingového mixu uvádza aj jeden z  najvýznamnejších odborníkov na oblasť 

marketingu – Philip Kotler . Ten vo svojej publikácii Marketing management uvádza, že 168

firmy sa pri tvorbe komunikácie zameriavajú na päť nástrojov – reklamu (nadlinkové 

nástroje) a podlinkové nástroje, kam zaraďuje public relations a publicitu, podporu predaja, 

priamy marketing a predajné sily. (Kotler, 2007, s. 556) Nasadenie jednotlivých nástrojov 

samozrejme závisí od produktu a predovšetkým druhu kampane. 

Podľa Kotlera firmy vždy hľadajú ten správny mix nástrojov na dosiahnutie 

maximálnej účinnosti kampane tým, že ich vzájomne kombinujú a nahrádzajú. Hlavnými 

prednosťami PR sú pritom podľa neho najmä schopnosť zaujať zákazníka, vysoká 

dôveryhodnosť a zdôrazňovanie dôležitosti. (Kotler, 2007, s. 558) Tieto benefity by sme ešte 

mohli doplniť o  interaktivitu a  získavanie spätnej väzby, ktorá je pri nadlinkovej 

komunikácii takmer nulová, keďže v  tomto prípade je spätnou väzbou len nákupné 

rozhodnutie zákazníka, t.j. buď si produkt kúpi alebo nie. Jeho spokojnosť a emócia zostáva 

neznáma. Ako dodáva Kotler: „Marketéri majú tendenciu zanedbávať využívanie public 

relations a publicity, alebo ich využívajú až dodatočne. Dobre premyslený program public 

 Integrovaná marketingová komunikácia - spojenie všetkých vhodných zložiek marketingovej komunikácie tak, aby 167

vyhovovali konkrétnej situácii. Ide o zvýšenie efektivity marketingovej komunikácie v najväčšej možnej miere práve 
implementáciou jej jednotlivých zložiek v maximálnom súlade. To ma za následok rovnomerné využitie finančných 
zdrojov s maximalizáciou efektu. (Horňák, 2010, s. 71)

 Philip Kotler patrí k najväčším autoritám v oblasti marketingu. Je profesorom medzinárodného marketingu na Kellog 168

Graduate School of Management, Northwestern University.  Je autorom množstva publikácií o marketingu, pričom jedna 
z najvýznamnejších je práve Marketing Management. Je držiteľom množstva ocenení a v roku 1995 ho Sales and 
Marketing Executives International menovala marketérom roka.    (Kotler, 2007 s. 11)
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relations koordinovaný s  ostatnými prvkami marketingového mixu však môže byť 

mimoriadne účinný.“ (Kotler, 2007 s. 558) 

Veľkú rolu nasadenia nástrojov PR v marketingovom mixe hrá aj časové hľadisko. 

Pričom reklama je účinná, no pri dosahovaní krátkodobých cieľov, public relations je 

vhodnejšie na dlhodobú komunikáciu a  udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a  médiami. 

Môžeme bez najmenšieho zaváhania tvrdiť, že PR je dlhodobý proces, ktorý je nevyhnutný 

pre budovanie pozitívneho imidžu firmy na trhu a najmä jej mediálneho obrazu, keďže ide 

predovšetkým o tvorbu a budovanie verejnej mienky a postoja. 

Public relations je v  určitých prípadoch plnohodnotnou substitúciou reklamy 

v  integrovanej marketingovej komunikácii. To je spôsobené nielen snahou firiem znížiť 

náklady (predovšetkým v  čase finančnej krízy), ale aj potrebným zvyšovaním efektivity 

dlhodobého pôsobenia cielenou prácou oproti inflácii klasickej reklamy. Výhodou je aj 

aktivizácia recipienta, t.j. už spomínaná interakcia, čiže dvojsmernosť pôsobenia.    

(Horňák, 2003, s. 13). 

Veľkú rolu v  pridávaní dôležitosti public relations v  rámci marketingového mixu 

zohral aj internet. Vznik širokého spektra on-line nástrojov využívaných v rámci PR dokáže 

plnohodnotne nahradiť nadlinkové nástroje reklamy. Dopomáha tomu aj fakt, že internet sa 

stal primárnym zdrojom informácií a  komunikácie osobnej, i  pracovnej. Navyše on-line 

prostredie je najdynamickejšie sa rozvíjajúcim komunikačným prostredím, v ktorom 

inovácie pribúdajú geometrickým radom, o  čom svedčia prechody od blogov 

k mikroblogom, rozšírenia užívateľských možností v  rámci sociálnych sietí, inteligentné 

triedenie obsahu, a pod. 

Prechod od tradičných médií k  elektronickým znamená aj prechod od tradičného public 

relations zameraného na spoluprácu a budovanie vzťahov s médiami k  takzvanému „digitálnemu 

PR“, ktoré je skĺbením tradičných metód s  novými možnosťami a  nástrojmi pre zefektívnenie 

pôsobenia recipročnej komunikácie so zákazníkom, prípadne širokou verejnosťou.  

1.3. Public relations v súčasnosti 
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PR sa počas svojej existencie neustále profilovali a  vyvíjali pod vplyvom vývoja 

spoločnosti, trhu a celkovej situácie vo svete. Počas posledných desaťročí neustále naberali 

a  naberajú na dôležitosti a  intenzite vyžívania v  rámci marketingovej komunikácie.  

V  súčasnosti môžeme o  public relations hovoriť ako o  etablovanej aktivite vo všetkých 

krajinách vyspelého sveta. Majú svoju nenahraditeľnú pozíciu nielen v  činnosti firiem 

a spoločností, ale aj v ekonomike a  štátnej správe. Sú neoddeliteľnou zložkou fungovania 

spoločnosti ako takej.  

Vývojom prešla aj štruktúra PR, ktoré sa vyprofilovali ako komunikačná aktivita 

zahŕňajúca v  sebe množstvo podoblastí ako media relations, press relations, lobing,  

investor relations, issues management, krízová komunikácia, on-line PR a mnoho ďalších. 

Práve tieto čiastkové oblasti public relations a ich vzájomná kombinácia vedie k účinnej a 

efektívnej komunikácii, ktorá dokáže plnohodnotne konkurovať tradičným propagačným 

nástrojom. Samozrejme je stále nevyhnutnosť PR kombinovať aj s  ostatnými zložkami 

marketingovej komunikácie. 

Veľký dopad na využívanie public relations mala svetová finančná kríza, ktorej 

dozvuky pociťujeme dodnes. Mala za následok rapídny pokles prísunu financií na 

marketingové aktivity, čo samozrejme neobišlo ani oblasť PR, ktorá to výrazne pocítila. 

Pritom práve komunikácia k verejnosti bola prioritou na zvládnutie krízy a pribúdajúcich 

globálnych problémov ako je terorizmus, životné prostredie, násilie, homofóbia, živelné 

katastrofy, vojny, a pod. 

Súčasný rozvoj public relations na Slovensku má našťastie dobrý smer. Nutnosť 

využívania PR si po veľkých firemných molochoch začali uvedomovať aj menšie firmy, 

ktoré si najímajú PR agentúry, alebo si komunikáciu zabezpečujú vo vlastnej réžii, čo nie je 

vždy práve najlepšie riešenie. Pozitívne však môžeme vnímať aspoň snahu o implementáciu 

tejto formy komunikácie. Veľkým posunom je práve využívanie vzťahov s  verejnosťou 

v  neziskovom sektore, ktoré je v  značnej miere znateľné najmä v posledných rokoch. 

Taktiež môžeme pozitívne hodnotiť aj profiláciu PR agentúr na trhu, ktoré sa začínajú 

segmentovať podľa špecializácie a  budovať si líderstvo v  jednotlivých oblastiach public 

relations. Za pokrok je možné považovať aj prechod od prioritne exekutívnej činností 
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týchto agentúr k poradenstvu a konzultantskej pomoci pre klientov. O úspechu hovoria aj 

čísla v rebríčkoch, ktoré každoročne uverejňuje mesačník Stratégie.  

Môžeme skonštatovať, že do popredia public relations sa stále viac dostáva model 

otvorenej recipročnej komunikácie medzi organizáciami a verejnosťou, pričom jej efektivita 

rastie najmä vďaka implementácii on-line nástrojov public relations. Tie umožňujú získavať 

spätnú väzbu kontinuálne v  reálnom čase. Hlavnými hodnotami sa stávajú objektívnosť 

a  etika PR, čo napomáha k  jej bezproblémovému fungovaniu a  eliminuje „nečisté“ 

komunikačné praktiky zaužívané pri tradičných kanáloch. Samozrejme nemôžeme ešte ani 

zďaleka hovoriť o  ich úplnom vymazaní z praxe. Tento proces je dlhodobý a záleží hlavne 

od situácie v spoločnosti, množstva globálnych aspektov a kultúry spoločnosti, v ktorej sú 

aplikované. 

Aj napriek bohatej štruktúre, ktorú public relations v súčasnosti už bezpochyby majú, 

je paradoxom, že ešte stále nie sú považované za samostatný vedný odbor. Môžeme 

jednoznačne tvrdiť, že PR sa dajú skúmať vedeckým pohľadom a  profilujú sa ako 

progresívna sociálno-ekonomická disciplína s  veľkým potenciálom na ďalší rozvoj. 

(Svoboda, 2009, s. 222-223) 

1.3.1.Tradičné public relations verzus nové trendy 

Marketing bol v  minulosti zameraný najmä na reklamu v  časopisoch, novinách, 

rozhlase, televízii a  samozrejme direct mail. V  tejto forme komunikácie však chýbali 

individualizované odkazy, keďže segmentovať cieľovú skupinu v  tak širokospektrálnom 

publiku bolo priam nemožné. To, čo mohlo fungovať pre veľké firmy, nefungovalo pre 

menšie spoločnosti, organizácie či spolky. 

S  príchodom internetu sa zmenili pravidlá tradičného marketingu. Vytvorili sa 

príležitosti na priame oslovenie úzkeho spektra kupujúcich, a to paradoxne s markantným 

znížením nákladov. Okrem cielenia sa s príchodom on-line reklamy v určitej miere upravilo 

aj načasovanie. Namiesto jednosmerného vyrušovania reklamou v  tradičných médiách, 

internet ponúka užitočný obsah vo chvíli, keď to zákazník potrebuje. So zmenami 

v tradičnej reklame sa implementáciou internetu zmenili aj nástroje public relations.  

  72



Klasické PR sú na Slovensku ešte stále základnou bázou komunikácie s verejnosťou. 

Médiá sú dennodenne zaplavované desiatkami tlačových správ a novinári sú pozývaní na 

množstvo tlačových konferencií, neformálnych raňajok, obedov, večerí. Nemôžeme tvrdiť, 

že tento spôsob je zlý. Je tradičný a  má svoj zmysel. V  súčasnosti je už však trochu 

zastaraný a  stráca na efektivite. Novinári sú zaplavení informáciami, ktoré reálne 

nepotrebujú a medzi nimi sa strácajú tie, ktoré sú pre nich užitočné. Tlačové správy sú 

často preštylizované,  plné nepodstatných informácií a  prázdnych slov, obohratých 

marketingových fráz a klišé.  

„Efektívny novinár“ sa dnes posadí za počítač a začne hľadať relevantné informácie 

priamo na stránkach spoločnosti. Číta blogy a články, aby zistil, aké sú skúsenosti s daným 

produktom a službou, prípadne, čo si o nich ľudia myslia. Zbiera informácie o konkurencii, 

porovnáva. Výsledný článok je kompilátom toho, čo zistil. Mohol mať tlačovú správu 

o  danom produkte alebo službe vo svojej preplnenej e-mailovej schránke, cez záplavu 

„vaty“ sa k nej nedostal.  

Public relations bolo ešte donedávna postavené najmä na press relations a vydávaní 

tlačových správ. Tento prežitok žiaľ, ešte stále drieme v  niektorých slovenských PR 

agentúrach, ale hlavne na marketingových oddeleniach spoločností. PR manažéri píšu 

denne tlačové správy a  stretávajú sa s  novinármi. Následne v  adrenalínovom opojení 

dúfajú, že o produkte/službe, ktoré majú spropagovať médiá napíšu, alebo im venujú aspoň 

pár sekúnd vysielacieho času. To sa potom ukáže v monitoringu, ktorý si klient platí na 

dennej, týždennej alebo mesačnej báze a úspech kampane je „vo vrecku“. 

Nemôžeme samozrejme teraz povedať „Kašlite na tlačové správy, tlačové konferencie 

a vzťahy s médiami - je tu internet!“, lebo tieto nástroje majú svoje miesto aj v novodobých 

PR. Sú silné a majú svoj význam. Chceme však poukázať na nové cesty, ktoré sú otvorené 

a zvyšujú efektivitu celkovej komunikácie. To, čo bolo kedysi doplnkom klasických public 

relations sa dnes dostáva na ich úroveň. Tlačové správy už nie sú len pre médiá, ale píšu sa 

pre všetkých a všetci sa k nim môžu dostať prostredníctvom internetu. Tlačové konferencie 

už nie sú pre hŕstku vybraných novinárov, ale sú prenášané ako video na webové stránky 

a sociálne siete.  

  73



Práve stieraním priepastných rozdielov vo využívaní tradičných a nových nástrojov 

public relations dospievame k novému konceptu integrovanej marketingovej komunikácie 

v prostredí jej samostatnej zložky. Cieľom zavádzania digitálnych PR do praxe nie je rúcať 

staré zvyklosti, ale dať im nový rozmer. (Scott, 2007, s. 3-11) 

2. Nové trendy v public relations 

Internet doslova hýbe svetom. S  jeho príchodom sa zmenili návyky ľudí a  celkový 

obraz vnímania sveta spoločnosťou. To, čo kedysi trvalo niekoľko dní zrazu trvá pár minút. 

Informácie, ktoré sme zbierali, máme na jednom mieste a  dostupné kedykoľvek 

a  odkiaľkoľvek. Môžeme byť v  nepretržitom kontakte s  celým svetom a  dozvedieť sa 

informácie, ku ktorým by sme sa inak veľmi ťažko dostali. Môžeme tvrdiť, že vznikol nový, 

virtuálny svet. Paralelný s tým reálnym, ale omnoho rýchlejší, flexibilnejší a predovšetkým 

takmer bez obmedzení. 

Čo nie je na webe, akoby ani neexistovalo. Všetko, čo bolo kedysi doménou klasických 

tradičných médií sa dnes presunulo aj do digitálnej podoby. Na internete si môžeme 

prečítať noviny, pozrieť televízne vysielanie, vypočuť rádio, nakúpiť najrozličnejší tovar, 

požičať si film, atď. A to všetko bez časového obmedzenia a z akéhokoľvek miesta, kde je 

dostupné pripojenie na internet. Samozrejme z  logických dôvodov  ľudia túto možnosť aj 

využívajú, a to vo veľkom. 

Tento fakt si všimli marketéri, ktorí si uvedomili silu nového média. Hlavne jeho 

obrovského benefitu, ktorým je interaktivita a  neustály progres vo vývoji. To, čo na 

internete vznikne so sebou automaticky prináša priestor aj na marketingovú komunikáciu. 

A tak vznikli najrôznejšie formy ovplyvňovania spotrebiteľov, ktoré sú viac, či menej skryté 

za výdobytkami digitálneho sveta. 

David Scott na základe implementácie nových médií do marketingu sformuloval nové 

pravidlá marketingu a PR. Podľa neho v súčasnosti platí, že: 

1. Marketing je viac ako len reklama. 

2. PR nie je iba pre čitateľov a divákov mainstreamových médií. 
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3. Zadávatelia sú to, čo publikujú. 

4. Ľudia chcú autentickosť, nie účelové polopravdy. 

5. Marketing má dodávať obsah presne v čase, keď to cieľová skupina potrebuje, nemá 

ľudí jednosmerne vyrušovať. 

6. Marketéri musia presunúť svoju pozornosť z  mainstreamového marketingu pre 

masy na stratégiu oslovenia veľkého počtu neuspokojených špeciálnych skupín 

prostredníctvom webu. 

7. PR neznamená, že šéfovi ukážeme spot o  firme v  televízii. Má zabezpečiť, aby 

záujemcovia o produkt videli spoločnosť na webe. 

8. Marketing nie je o  agentúrach, ktoré získavajú ocenenia. Je o  organizácii, ktorá 

získava zákazníkov. 

9. Po rokoch takmer výlučného sústredenia sa na médiá urobil internet z  public 

relations skutočné vzťahy s verejnosťou. 

10. Firmy musia motivovať ľudí na nákup kvalitným on-line obsahom. 

11. Blogy, on-line video, e-knihy, tlačové správy a iné formy on-line obsahu umožňujú 

organizáciám priamu komunikáciu s kupujúcimi tak, ako to potrebujú. 

12. Deliace čiary medzi marketingom a PR sú na webe nejasné. (Scott, 2007, s. 23) 

Ako vidíme v  nových pravidlách marketingu a  PR od Scotta, významná zmena 

s  príchodom internetu nastala práve v  oblasti public relations. Tie sa stali osobnejšie 

a  silnejšie v  zmysle efektivity a  reálneho pôsobenia na spotrebiteľa. Môžeme dokonca 

tvrdiť, že sám spotrebiteľ sa v  on-line svete stáva nástrojom public relations, tvorí ich 

a graduje impakt a pôsobí na ďalších ľudí. Najväčšie využitie internetu ako nového média v 

public relations môžeme vidieť predovšetkým v jeho: 

1. aktuálnosti,  

2. širokom pôsobení,  
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3. presnom cielení,  

4. autentickosti,  

5. interaktivite a 

6. možnosti okamžitej spätnej väzby.  

Ako sme už spomínali, on-line prostredie so sebou prináša množstvo ciest, nástrojov, 

„podmédií“, ktoré sú využiteľné v rámci PR komunikácie. Tie umožňujú nielen presviedčať 

a ovplyvňovať spotrebiteľa, ale tiež získavať o ňom informácie, kontaktovať ho priamo, či 

dokonca dostať ho do pozície nového ambasádora nášho posolstva či myšlienky. Medzi tie 

najpopulárnejšie digitálne nástroje v rámci public relations patria práve: 

- sociálne siete; 

- blogy; 

- audiovizuálny obsah; 

- špecializované webové stránky; 

- aplikácie; 

- a pod. 

Tieto nové formy PR v mnohom nahrádzajú, či dokonca predbiehajú tradičné public 

relations, ktoré sa postupne dostáva do úzadia. Nemôžeme hovoriť o úplnom prechode PR 

do digitálneho sveta, keďže tradičné nástroje public relations tvoria ešte stále základňu 

celkovej komunikácie. Môžeme však hovoriť o  profilovaní digitálnych PR ako 

plnohodnotnej zložke podlinkovej komunikácie s médiami a  spotrebiteľom, t.j. o  stieraní 

rozdielov medzi off-line a on-line PR komunikáciou.  

2.1. Posun z off-line do on-line prostredia 

Klasické masové médiá boli monopolom na trhu komunikácie až do deväťdesiatych 

rokov, keď sa objavili takzvané nové médiá. Pod týmto pojmom sa skrýva predovšetkým 
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internet a  jeho najrôznejšie aplikácie. Internet v  sebe skombinoval dovtedy nezlučiteľné 

prvky, a  to globálny dosah s  vysokou hustotou lokálnych príjemcov/recipientov 

komunikácie a možnosť okamžitého masového elektronického nasadenia v  reálnom čase, 

s veľmi lacným prístupom k vysielaniu. A práve tieto fakty otriasli dovtedy neohroziteľnou 

pozíciou klasických médií. (Svoboda, 2009, s. 166) 

Samozrejme presun z off-line do on-line prostredia nebol okamžitý a môžeme tvrdiť, 

že prebieha kontinuálne dodnes, keďže ide o  implementáciu úplne nových pravidiel 

komunikácie do ustálených vôd public relations. Pri klasických médiách išlo totiž prevažne 

o  jednosmernú komunikáciu k médiám a  širokej verejnosti. Internet so sebou priniesol 

priestor na interakciu priamo s  recipientom, ktorý má možnosť okamžitej spätnej väzby. 

Toto so sebou vnáša do PR komunikácie množstvo benefitov, ale taktiež má táto zmena aj 

svoje úskalia. 

On-line PR nie je pre každého. To potvrdzuje aj David Scott, ktorý tvrdí: „Marketing 

na stránkach sociálnych sietí nie je ten najlepší nápad, pretože táto on-line komunita 

zjavne pohŕda tlačovými správami. Prípustný je taký marketing a propagácia, kde si mimo 

internetu (off-line) značka alebo osobnosť už vybudovala imidž. Následne si založí webovú 

stránku, aby sa presadila on-line, ale nikdy tu priamo neponúka reklamu svojich 

produktov.“ (Scott, 2007, s. 170) 

Jeho pohľad na vec len potvrdzuje fakt, že nastáva čas, keď sa postupne vedľa seba 

etablujú klasické public relations a  digitálne nástroje, ktoré sa objavili s  nástupom 

internetu. Dochádza k stieraniu rozdielov v ich vzájomnej pozícii a dostávajú sa na rovnaký 

piedestál v nasadení komunikačných stratégií. Úplný posun od tradičných médií k novým 

médiám je zatiaľ v nedohľadne, avšak je potrebné, aby prebiehal postupne, keďže rozdiely 

v  komunikácií a  jej nástrahy sú pri etablovaní sa firiem v  on-line prostredí naozaj 

markantné.  

2.1.1.Špecifiká on-line komunikácie 

Internet je médiom, ktoré v sebe integruje všetky zložky marketingovej komunikácie. 

V  rámci public relations on-line je podstatná skutočnosť, že internet zásadne urýchľuje 
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komunikáciu. Tento faktor má celosvetový vplyv na urýchľovanie ekonomických 

a  celospoločenských procesov vrátane globalizácie. Informácie z  tlačovej konferencie, 

fotografie, videá, a ďalší materiál sa cez internet dokážu šíriť okamžite v reálnom čase, čo 

má vplyv aj na činnosť samostatných médií a vnímanie PR komunikácie verejnosťou. 

Pri tvorbe PR stratégií treba brať stále do úvahy fakt, že internet len dopĺňa škálu 

ostatných médií, kompletne ich zatiaľ nedokáže nahradiť. Pri vzniku internetu vyvstala aj 

otázka, do akej miery bude schopný nahradiť ostatné médiá. Zatiaľ sa žiadnemu z nových 

médií nepodarilo úplne potlačiť klasické médiá. Skôr ich len doplnili, prípadne čiastočne 

zmenili ich funkciu. Pri internete môžeme hovoriť o preklopení tradičných médií do on-line 

verzie, ktorá je o  niečo bohatšia ako klasický formát, keďže sa napríklad pri tlačových 

médiách neupína len na text a obraz, ale dokáže obsiahnuť aj audio a video. Naopak je to 

zas pri preklopení televízií na web. Tie zas svoj čisto audiovizuálny obsah obohatili o text. 

Úlohou public relations je predovšetkým „postupné získavanie porozumenia 

a  konečnej dôvery verejnosti k  organizácii, ale aj opačne – organizácie 

k  verejnosti.“  (Svoboda, 2009, s. 167) Preto sa spoločnosti s  postupne klesajúcou 

dôveryhodnosťou tradičných médií (tlače, rozhlasu a televízie) snažia koncipovať svoje 

internetové posolstvá čo najdôveryhodnejšie. Práve na to je internet prispôsobený vďaka 

kumulácii informácií. Keď sa napríklad novinár rozhodne prevziať tlačovú správu 

z  novinárskej sekcie na webe spoločnosti, môže si dané informácie overiť vo výročnej 

správe, prípadne si ich odtiaľ doplniť. 

Dialogizácia je základným pojmom, ktorý sa spája s on-line public relations. Ako sme 

už spomenuli, internet ponúka interaktivitu v komunikácii medzi spoločnosťou a cieľovou 

skupinou. Nie všetky subjekty, ktoré sa rozhodnú pre PR na internete túto možnosť 

využívajú, aj keď ide o základný pilier a benefit tejto formy komunikácie. Práve táto zložka 

on-line komunikácie má najväčší vplyv na recipienta, jeho mienku a následné správanie.  

2.2. Používatelia v on-line prostredí 

On-line prostredie je v súčasnosti fenoménom, ktorý zachvátil svet do takej miery, že 

si bez neho nevieme predstaviť život rovnako, ako bez elektriny, telefónu či áut. Môžeme 
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dokonca povedať, že v  určitom smere nahrádza reálny svet a  vytvára nový,  existujúci 

paralelne, ale predovšetkým svet, ktorý je bez akýchkoľvek obmedzení a  s  kvantom 

možností presahujúcich horizont reality. Je to však predovšetkým priestor, ktorý obsahuje 

nekonečné kvantum informácií. A informácie sú základom verejnej mienky.  

Prečo sa vlastne používatelia zapájajú do diania na internete a aká je ich motivácia? 

Podľa Liovej a Bernoffa na to majú niekoľko dôvodov (Li, Bernoff, 2010, s.64-65): 

1. Udržiavanie priateľstiev; 

2. Vytváranie nových priateľstiev; 

3. Podľahnutie sociálnemu tlaku, ktorý pochádza od existujúcich priateľov; 

4. Vzájomná pomoc; 

5. Konanie na základe altruizmu 

6. Konanie na základe sexuálneho impulzu; 

7. Kreatívny impulz; 

8. Hodnotiaci impulz; 

9. Konanie na základe sympatií; 

Existuje mnoho impulzov, ktoré vedú ľudí k participácii na dianí v on-line svete a nie 

je kľúčom úspechu v public relations poznať ich všetky, ale nájsť páky na to, ako ich využiť 

vo svoj prospech a definovať práve tie, ktoré sa vzťahujú na cieľovú skupinu, ktorú chceme 

na internete osloviť. 

2.2.1.Správanie sa užívateľov v on-line prostredí 

Základom on-line prostredia sa v posledných rokoch stala práve on-line komunikácia. 

Ľudia využívajú internet na výmenu informácií so svojim okolím, či už priateľmi, rodinou, 

kolegami, klientmi. Skrátka internet dnes využívame na zábavu, aj na pracovné účely 

a predovšetkým na interakciu s okolím, ktorá predtým prebiehala osobným stykom, tvárou 
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v tvár. V neposlednom rade sa však internet stal aj priestorom nákupu, kde sú možnosti 

oveľa širšie, a to nielen čo sa týka palety výrobkov, ale aj jednoduchšieho porovnávania cien 

a  predovšetkým zjednodušenia celého procesu nákupu niekoľkými kliknutiami myšou 

z pohodlia domova. Tento posun je spôsobený predovšetkým tempom súčasnosti, ktorá je 

uponáhľanejšia ako tomu bolo kedykoľvek predtým.  

Najzákladnejšou a  najrozšírenejšou formou internetovej sebaprezentácie je 

internetový profil. Ide o  jednoduchý dotazníkový profil danej osoby, ktorý okrem 

základných informácií o používateľovi obsahuje aj doplnkové. Samozrejme, všetko podľa 

jeho vôle. Internetové profily dávajú priestor na prezentáciu veľkého množstva údajov 

a  vytvárajú komplexný pohľad na užívateľa, na jeho výzor, aj povahové črty. Práve 

internetový profil je základným prostriedkom na oslovenie ďalších používateľov a hlavne 

cenným zdrojom informácií pre marketérov, ktorí tak presne vedia cieliť svoje komunikačné 

aktivity.  

Používatelia internetu si postupom času uvedomili, že im on-line prostredie 

neponúka len možnosť pasívneho prijímania informácií, ale takisto dostávajú možnosť 

aktívne sa zapojiť do diania vo virtuálnom svete, prejaviť sa a zdieľať svoj názor prakticky 

s  celým svetom. S  týmto novým rozmerom nabralo on-line prostredie na svojej sile 

a podobne ako kedysi tlač, sa stalo nástrojom, ktorý má obrovský vplyv na verejnú mienku. 

Každý prejav však potrebuje aj svoj priestor, a  tak začali vznikať nové formy prezentácie, 

ktoré začali dodávať interakciu dovtedy statickým webovým stránkam – blogy, chaty, 

sociálne siete, hry, audiovizuálny obsah, a pod.  

To, čo bolo privilégiom firiem a  súkromných spoločností sa zrazu stáva nástrojom 

v  rukách každého používateľa internetu. Tento fakt na jednej strane nahral do kariet 

marketérom, ktorý sa tak dostali do užšieho kontaktu so zákazníkmi a  dostali možnosť 

priamej spätnej väzby. Na strane druhej však dostal každý jedinec aj moc vyjadriť svoj 

negatívny postoj, čo časom prešlo až do efektu „spodnej vlny“, ktorej sa budeme venovať 

v  samostatnej podkapitole neskôr. V  skratke, tak ako dokáže firma vďaka on-line 

komunikácii získať, takisto ju dokáže práve internetové auditórium svojimi aktivitami 

potopiť. 
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2.2.2.Názoroví vodcovia 

Jednou zo  základných zložiek úspešných public relations je ich dôveryhodnosť. 

Zákazníci si určite nekúpia niečo, čomu neveria, neobľúbia si značku alebo spoločnosť, 

o ktorej sú presvedčení, že nie je úprimná alebo informácie, ktoré nie sú relevantné. Firmy 

sa preto snažia o  vytvorenie stabilnej pozície na trhu, v  ideálnom prípade sa pokúšajú 

o formu líderstva v istom odbore. 

Osloviť zákazníka a zaujať ho je umenie. Ak však zákazníka dostaneme do pozície, že 

nie my mu budeme ponúkať reklamný obsah, ale on sám si ho vyhľadá, sme skutočnými 

majstrami. Byť lídrom znamená, že zákazníci pri potrebe nákupu daného produktu účelovo 

vyhľadajú práve tú, ktorú firmu.  

V  public relations, kde ide o  informácie, je líderstvom moment, keď novinár sám 

zavolá a vypýta si informácie, prípadne keď zákazník zámerne vyhľadá  stránku spoločnosti 

za účelom získania informácií, či priamo kúpy produktu. A  aby bol obsah pre cieľovú 

skupinu zaujímavý, musí byť v prvom rade užitočný. Napríklad: 

Spoločnosť, ktorá ponúka vybavenie do záhrad na svojej stránke uverejní návod, ako 

správne ostrihať stromčeky a  v  ktorom období, prípadne zverejní inštruktážne video, ako 

správne vyčistiť bazén. Zákazník sa dostane na ich stránku a bude ju pravidelne navštevovať 

vďaka cenným radám. Keď príde čas strihania stromčekov je veľmi pravdepodobné, že potrebné 

nástroje kúpi práve v danom obchode. Takisto pri čistení bazéna, keď kúpi náradie na čistenie, 

chemické prípravky, prípadne nové filtračné zariadenie. 

V  tomto momente už môžeme hovoriť o  myšlienkovom líderstve. Myšlienkovým 

lídrom môže byť samostatná firma alebo človek, ktorý ju zastupuje, prípadne niekto, kto je 

úplne nestranný. Táto pozícia nie je priamo viazaná na príslušnosť k  nejakej skupine. 

Dôležitá je hodnota obsahu, ktorú firma alebo jednotlivec uverejňujú a ponúkajú na webe, 

či už ide o biele knihy (white papers), e-knihy (e-books), e-mailový newsletter, webináre, 

wiki stránky, výskumy, prieskumy, fotografie, obrázky, grafy, blogy, audio- alebo 

videoobsah. 
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Existuje množstvo rôznych tipov, ako vytvoriť obsah, ktorý je naozaj hodnotný. Za 

naozaj komplexné rady, ktoré platia všeobecne pre akýkoľvek s  vyššie vymenovaných 

druhov obsahu publikovaných na internete môžeme považovať osem pravidiel Davida 

Scotta, ktorý radí (Scott, 2007, s. 138-139): 

1. Nepíšte o  svojej spoločnosti a  jej produktoch. Obsah podľa princípu 

myšlienkového líderstva má riešiť problémy kupujúcich, prípadne odpovedať na 

ich otázky, má ukázať, že vy a vaša organizácia ste pohotoví a má zmysel s vami 

obchodovať. Marketingové a  PR techniky nesmú byť akýmsi propagačným 

letákom alebo balamutením zákazníkov. „Myšlienkové líderstvo“ nie je reklama. 

2. Na začiatku si definujte ciele svojej organizácie. Ide vám o  rast tržieb? Chcete 

získať darcov pre svoju organizáciu? Chcete nalákať ľudí, aby si u  vás niečo 

kúpili? 

3. Na základe svojich cieľov sa rozhodnite, či chcete poskytovať svoj webový obsah 

zadarmo bez registrácie (vtedy na svoj web pritiahnete viac ľudí, ale nič sa o nich 

nedozviete). Druhá možnosť je, že na webovú stránku zakomponujete nejaký 

druh registračného mechanizmu (návštevnosť bude nižšia, ale vytvoríte si 

adresár kontaktov). 

4. Rozmýšľajte ako vydavateľ a  snažte sa porozumieť svojmu publiku. Uvažujte 

o tom, s akými problémami sa na trhu váš zákazník stretáva a dávajte na stránku 

témy, ktoré ho oslovia. 

5. Píšte pre svoje publikum. Používajte príklady, ilustratívne príbehy. Robte veci 

zaujímavo. 
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6. Vyberte dobrý titulok, ktorý kupujúceho hneď upúta. Používajte stručné súhrny 

a medzititulky, ktoré naznačujú, čo chcete svojim kupujúcim povedať. 

7. Podporujte túto snahu všetkými možnými prostriedkami. Urobte také odkazy na 

svoju stránku, kde ponúkate obsah, aby vás ľudia na webe ľahko našli. Pripojte 

adresy alebo linky na konkrétnych pracovníkov s menami a odporučte to isté aj 

svojim obchodným partnerom. 

8. Aby ste rozbehli virálny marketing oslovte dobrých reportérov, blogerov, 

analytikov a upozornite ich na obsah svojho webu, pošlite im link. 

Z  týchto pravidiel môžeme jednoducho vyvodiť, že dôležité je predovšetkým zaujať 

recipienta, či už obsahom alebo formou, ideálne ich kombináciou a predovšetkým netlačiť 

do materiálu za každú cenu čisto reklamné informácie. Takisto je podstatné využívať všetky 

dostupné kanály na šírenie tohto obsahu.  

Pokiaľ už existuje myšlienkový líder v oblasti, ktorú chce spoločnosť obsadiť, nie je nič 

jednoduchšie, ako s ním nadviazať spoluprácu. Využitie „pákového efektu“ myšlienkových 

lídrov z externého prostredia podporuje relevanciu informácií v prospech firmy, ktorá ho 

oslovila. Ide totiž o  relatívne „nezávislé informácie“ z  tretej strany, ktorá je navyše 

uznávaným odborníkom v danej oblasti. V tomto prípade ide o jednoduché využitie imidžu 

myšlienkového lídra v  prospech marketingových účelov. Stáva sa, že firmy si týchto 

odborníkov následne „kúpia“ a  urobia z  nich tváre značky, čím títo myšlienkoví lídri 

postupne strácajú na hodnovernosti. 

V oblasti myšlienkového líderstva sa môžeme stretnúť s niekoľkými pomenovaniami 

lídrov. Medzi najčastejšie tri patria: 
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1. Opinion leader - Názorový vodca je všeobecne rešpektovaná osoba, ktorá vo 

svojom odbore/profesii dosiahla výnimočné výsledky alebo sa teší neformálnej 

autorite, verejnej úcte a dôvere. Pre mnoho ľudí sú preto inšpiráciou a kompasom 

pre formovanie vlastného názoru. Lokálny vodca sa špecializuje na záležitosti 

danej obce – komunity, kde má v rámci skupiny ústredné postavenie aj množstvo 

sociálnych kontaktov. Kozmopolitný vodca sa orientuje skôr na špecializované 

témy alebo na udalosti globálneho významu, jeho kontakty siahajú aj mimo danú 

komunitu. Veľa problematických situácií, kríz a afér začína práve v regiónoch. No 

nedôležité sú len do času, než sa príslušnej lokálnej téme začnú venovať 

celoštátne médiá. Najmä v kríze je dôležité mať tieto osoby naklonené na svoju 

stranu. V public relations je dobrým nástrojom, keď napríklad hovorca firmy má 

vytvorený svoj „fan klub“, komunitu novinárov, ktorí sa zaujímajú o problematiku 

firmy viac, než je bežné. Názoroví vodcovia sú vždy kredibilnou a dôveryhodnou 

treťou stranou. Ak vystúpia v prospech firmy alebo značky, vždy to pomôže 

zlepšiť obraz. Treba však jasne deklarovať, či ide o platenú alebo spontánnu 

podporu. Ak je podpora prvoplánová a neprirodzená, môže skôr uškodiť. (Public 

Relations, 2011) 

2. Decision maker – názorový vodca môže byť prakticky ktokoľvek, kto má 

dostatočný prehľad v problematike a vie sa orientovať na trhu. Decision maker je 

zvyčajne osoba, ktorá zastáva vyššiu pozíciu v  spoločnosti, organizácii, štátnej 

správe a podobne. Táto pozícia jej dáva právo rozhodovania. Decision maker je 

osoba, ktorá nemá priamy vplyv na verejnú mienku, ale jej rozhodnutie má váhu, 

ktoré ju ovplyvní. V  jednoduchej schéme by sme prišli na to, že opinion leader 

pustí do sveta informáciu. Tá sa šíri a dostane sa k decision makerovi, ktorý na jej 

základe učiní rozhodnutie. Toto rozhodnutie následne ovplyvní ďalších ľudí. 

3. Buzzhunter - je človek, ktorý objavuje nové produkty a služby a následne o nich 

šíri informácie ďalej ústnym podaním. Je to sieť spotrebiteľov, ktorí sa dobrovoľne 
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zúčastňujú na marketingových kampaniach založených   na ústnom podaní 

(word-of-mouth), pre celú škálu produktov a služieb. V podstate ide o komunitu 

komunikátorov. Buzzhunteri sa dozvedajú o nových veciach, produktoch, 

výrobkoch a službách medzi prvými a  to im dáva možnosť ovplyvniť niektoré z 

najväčších spoločností. Buzzhunter skúša produkty a služby a delí sa o svoje 

názory s ľuďmi, ktorých pozná. Mnohokrát ide o  priamu spoluprácu so 

spoločnosťami, organizáciami, agentúrami, ktorým buzzhunter zasiela 

informácie, ktoré zistil a  pomáha im tak zlepšiť produkt alebo službu. 

(BuzzSlovník, 2010) 

V  rámci digitálnych public relations je úloha „vplyvných ľudí v  on-line prostredí“ 

veľmi dôležitá. Tak, ako využívanie známych tvárí v  nadlinkovej komunikácii, tak aj na 

internete je  účinným nástrojom zapájanie dôveryhodných mien do PR komunikácie. 

Znásobuje sa tak relevantnosť informácií a posilňuje sa imidž líderstva spoločnosti, značky 

v internetovom svete.   

2.2.3.Spodná vlna 

„Spodná vlna je spoločenský trend, keď ľudia využívajú technológie na dosiahnutie 

toho, čo potrebujú jeden od druhého a  nie od tradičných inštitúcií, akými sú firmy“, 

definujú tento „efekt“ Charlene Li a  Josh Bernoff vo svojej knihe s  príznačným názvom 

Spodná vlna . Zjednodušene povedané je spodná vlna prenesením šírenia informácií 169

word-of-mouth, t.j. šírením ústne medzi sebou, do on-line prostredia. V on-line prostredí 

však naberá úplne iný rozmer, keďže internetový svet je otvorený a  informácia, ktorú do 

neho pustíme, sa nekontrolovateľne šíri neuveriteľnou rýchlosťou. Čo ale skutočne dokáže 

spodná vlna si môžeme ukázať na jednoduchom príbehu z praxe: 

30. apríla 2007 sa na webovom portáli Digg.com objavila správe s  kódom, ktorým sa 

kódovali všetky nekopírovateľné HD-DVD filmových spoločností. Portál funguje systémom, keď 

ľudia sami tvoria jeho obsah a sami ho šíria. Klikaním získava článok relevantnosť a posúva sa 

 Kniha Spodná vlna (Groundswell) bola preložená do 16 jazykov a získala ocenenie Najlepšia marketingová kniha 169

roka 2009. Jej autori, Charlene Li a Josh Bernoff sú poprednými odborníkmi v oblasti marketingu. Charlene je popredná 
odborníčka a konzultantka v oblasti sociálnych médií. V roku 2008 si založila vlastnú konzultačnú spoločnosť Altimeter 
Group. Josh je viceprezidentom a hlavným analytikom spoločnosti Forrester Research. V rámci spoločnosti zospovedá za 
výber , rozvoj a propagáciu najinovatívnejších nápadov a myšlienok. (Li,; Bernoff, 2010, s.1) 
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v  rebríčku na vrcholné pozície. Takto sa dostal na prvé miesto aj príspevok s daným kódom. 

Netrvalo dlho a prišla odozva od spoločnosti AACS LA, ktorá kód vytvorila a kódovala ním DVD 

filmových spoločností ako Disney, Warner Bros, Sony, a  pod. Digg správu s  kódom stiahlo 

s vysvetlením, že sa chcú vyhnúť ochromujúcemu súdnemu konaniu. 

1. mája 2007 existovalo už 88 blogov s  týmto kódom a do večera ich počet narástol na 

3 172. Ľudia sa totiž vzbúrili proti nátlaku megalomanskej spoločnosti a ukázali, že majú silu. 

Ešte v  ten večer si zakladateľ stránky Digg.com Kevin Rose uvedomil silu masy na internete 

a  znova kód zverejnil. V  priebehu ďalšieho dňa pribudlo 605 príspevkov na podporu Kevina 

Rosea a  AACS LA svojim tlakom len zdvihli vlnu publicity. Spodná vlna ukázala svoju silu 

a portál Digg.com sa teší vysokej návštevnosti dodnes. Li, Bernoff, 2010, s.3-6) 

Toto je len jeden z množstva príkladov, keď sa ukázala sila širokej verejnosti v on-line 

prostredí a dokázala poraziť nátlak z pozície moci. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide 

o  nekontrolovateľnú hrozbu, na druhej strane ide o  výborný nástroj na marketingovú 

komunikáciu. „Je to dôležitý, nezvratný a úplne odlišný spôsob, akým sa ľudia správajú ku 

spoločnostiam a jeden k druhému. Spodná vlna prichádza zo stretu troch hybných síl: ľudí, 

technológie a ekonomiky.“ (Li, Bernoff, 2010, s.10) 

Už z  historického hľadiska je známe, že typickou ľudskou vlastnosťou v  boji proti 

inštitucionálnej moci je združovanie sa. Fyzické združovanie sa má veľa obmedzení, a tak 

bolo len otázkou času, kedy sa s nástupom a rozšírením sociálnych technológií začnú ľudia 

združovať virtuálne. Nikto si však neuvedomil, akú silnú a mocnú zbraň takto verejnosť 

dostáva do rúk. 

Tak, ako s  novými nástrojmi v  on-line svete pribudli nové nástroje marketingu 

a public relations, tak sa s nimi vytvorila aj spodná vlna, ktorá sa ako cunami valí celým 

internetom, až kým nenarazí na cieľ, ktorý zničí. To však neznamená, že neexistuje 

možnosť stať sa surferom, ktorý na spodnej vlne dosurfuje až k svojej zaslúženej odmene 

v  podobe marketingového úspechu. Na to je však potrebné ovládať všetky nové 

komunikačné nástroje, medzi ktoré patria blogy, podcasty, sociálne siete a virtuálne svety, 

on-line encyklopédie a  voľný obsah, fóra, hodnotenia, recenzie, tagy (označenia), RSS, 

widgety a mnohé ďalšie. 
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Všetkých používateľov internetu môžeme pritom podľa ich mesačnej aktivity 

v internetovom prostredí rozdeliť do 6 kategórií (Li, Bernoff, 2010, s. 46): 

1. Tvorcovia  

a. Publikujú blogy; 

b. Publikujú vlastné webové stránky; 

c. Načítavajú na internet videá; 

d. Načítavajú na internet audionahrávky a hudbu; 

e. Píšu články alebo príbehy a zverejňujú ich; 

2. Kritici 

a. Uverejňujú hodnotenia alebo recenzie produktov a služieb; 

b. Komentujú blogy iných; 

c. Prispievajú do on-line fór; 

d. Prispievajú a editujú články na internetových encyklopédiách;  

3. Zberatelia 

a. Používajú RSS kanály 

b. Pridávajú označenia (tagy) na webstránky alebo k fotografiám; 

c. Hlasujú on-line za webstránky; 

4. Členovia 
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a. Udržiavajú si profil na stránkach sociálnych sietí; 

b. Navštevujú stránky sociálnych sietí; 

5. Pozorovatelia 

a. Čítajú blogy; 

b. Pozerajú si videá vytvorené inými používateľmi; 

c. Počúvajú podcasty; 

d. Čítajú on-line fóra; 

e. Čítajú recenzie alebo hodnotenia od zákazníkov; 

6. Neaktívni 

a. Nevenujú sa žiadnej z uvedených aktivít; 

Podľa prieskumu Forrester´s European Technographics Benchmark Survey z druhého 

štvrťroka 2007 (Li, Bernoff, 2010, s. 72) mali najpočetnejšiu základňu v európskych štátoch 

práve neaktívni, ktorých bola takmer polovica. V tesnom závese za nimi boli pozorovatelia. 

Takmer pätina dospelých používateľov sa radila medzi kritikov. V priemere zhruba 15 % 

internetových používateľov patrilo medzi tvorcov, členov alebo zberateľov. Tieto štatistiky 

sa však neustále menia a  do úvahy musíme brať, že žiadna skupina nie je na internete 

zanedbateľná. 

Spoločnosti môžu v spodnej vlne sledovať niekoľko cieľov. Tie by si mali zvoliť podľa 

svojej obchodnej stratégie. V  súčasnosti je definovaných päť cieľov, ktoré môžu firmy 

sledovať svojim pôsobením v spodnej vlne (Li, Bernoff, 2010, s. 72-73): 
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1. Počúvanie – je vhodné na realizáciu prieskumu a na lepšie pochopenie zákazníkov. 

Ide o  neustály monitoring rozhovorov zákazníkov medzi sebou namiesto 

náhodných analýz a cieľových skupín. Spoločnosť tak dostáva spätnú väzbu priamo 

a hlavne uvoľnenou formou, keď zákazník povie aj to, čo by v prieskume možno 

nepomenoval jednoznačne. 

2. Rozprávanie – je vhodné na marketingovú komunikáciu, t.j. na šírenie správ 

o  spoločnosti, produkte, službe, a  pod. Ide o  samostatný nástroj marketingovej 

komunikácie, ktorý môžeme radiť do public relations. Je to priame zúčastňovanie 

sa a stimulácia recipročnej komunikácie medzi zákazníkmi. V tomto prípade teda 

nemôžeme hovoriť o  jednostrannej komunikácii smerom k zákazníkom, ako je to 

pri tradičných reklamných kanáloch. Ide o  interakciu so zákazníkmi v prostredí, 

ktoré je neutrálne a bez obmedzení. 

3. Motivácia – pokiaľ sú zákazníci nadšení pre danú značku, je práve motivácia 

ideálnym cieľom. Ide o šírenie nadšenia od už presvedčených zákazníkov k ďalším 

v  spodnej vlne. Spodná vlna tak umožňuje nadšeným zákazníkom „predávať“ a 

„kupovať“ medzi sebou, čiže ide predovšetkým o  zvyšovanie obratu spoločnosti, 

ktorá si v spodnej vlne zvolila za cieľ práve motiváciu. 

4. Podporovanie – je vhodným cieľom pre spoločnosti, ktoré majú zákazníkov, ktorí si 

dokážu poskytovať podporu medzi sebou. Tento cieľ šetrí prostriedky firiem 

vynakladané na zákaznícku podporu a prenáša ju na plecia samotných zákazníkov, 

ktorí si tak radia medzi sebou navzájom vďaka prirodzenej schopnosti 

spriaznenosti jedného s druhým. 
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5. Prijatie spodnej vlny – má základ v  priamom zapojení zákazníkov do procesu 

fungovania spoločnosti a  vývoja produktov. Tento cieľ je najväčšou výzvou pri 

realizácii a najlepšie funguje v  spoločnostiach, ktoré už úspešne implementovali 

do svojej komunikácie jeden z predchádzajúcich cieľov. Ide v podstate o priame 

pomáhanie zákazníkom pri spolupráci na zlepšovaní produktov a  služieb 

spoločnosti. Tento cieľ využila napríklad spoločnosť Microsoft pri tvorbe 

a  uvádzaní nového operačného systému Windows 7. Po veľkom neúspechu 

Windowsu Vista, predchodcu Windows 7, vsadil Microsoft na interakciu 

s  koncovými užívateľmi a  oplatilo sa mu to. Nielenže sa rýchlo zabudlo na 

„škandál“ s Vistou, ale Windows 7 zaznamenal veľký úspech a obľubu u užívateľov. 

Na základe doteraz vymenovaných faktov o spodnej vlne môžeme skonštatovať, že aj 

tu sa ukazuje narastajúci vplyv on-line prostredia na zažité formy marketingovej 

komunikácie. Ciele, na ktorých dosiahnutie kedysi stačili klasické marketingové a  PR 

nástroje sú dnes bez zapojenia digitálnych nástrojov nedosiahnuteľné. Zhruba v polovici 

rozhodovacieho procesu sa totiž zákazníci obracajú na internet a začínajú sa prehrabávať 

v  blogoch, diskusných fórach a  sociálnych sieťach. Práve tam dnes nastáva rozhodujúci 

zlom. Preto je dnes pre spoločnosti nutnosťou zapojiť sa do on-line prostredia a budovať 

svojej firme, značkám a  speakrom (hovorcom) imidž aj na internete. Mnoho firiem už 

pochopilo, o čom je komunikácia na internete a začali zverejňovať virálne videá, ktoré ľudia 

navzájom zdieľajú, pripojilo sa na stránky sociálnych sietí a  stránky s  obsahom 

generovaným užívateľmi (user generated content), píše svoje vlastné blogy, či si dokonca 

vytvorilo vlastnú komunitu fanúšikov, ktorí oceňujú značku, či konkrétny produkt. 

Spodná vlna predstavuje lacný nástroj, ktorý sa jednoducho vytvára a zlepšuje, aj keď 

ťažko ovláda. Je však absolútne prirodzená, čo sa týka oslovovania zákazníkov, nakoľko sa 

intuitívne spájajú a  vyjadrujú k  veciam, ku ktorým chcú. Výsledkom tejto aktivity je, že 

spodná vlna je bežnou súčasťou života a  každej činnosti, a  to nielen vykonávanej na 

počítači, ale aj na mobilných zariadeniach a dokonca v  reálnom svete. Už dnes môžeme 

vidieť, že ľudia sa v  sociálnych sieťach prirodzene združujú do skupín – komunít, podľa 

príslušnosti k  istej myšlienke, činnosti, veci, a  pod. Takisto môžeme vidieť recenzie 

a  hodnotenia spoločností a  ich produktov, označovanie obsahov, RSS správy, a  iné 
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zlepšenia, ktoré sú bežnou súčasťou fungovania v on-line priestore a často sa už prenášajú 

do reality v  takej miere, že bez nich človek prestáva vedieť existovať. Jednoducho, ak sa 

firma o  niekoľko rokov nezapojí do tejto aktivity, bude považovaná za zastaranú a  pre 

zákazníka nezaujímavú. (Li, Bernoff, 2010, s. 246) 

Záver 

Komunikácia je zložitý proces s množstvom zásad a  špecifík, ktoré treba dodržiavať. 

Dokáže zaručiť víťazstvá, ale i  spôsobiť prehry, dostať človeka na vrchol aj ho totálne 

potopiť a zničiť. Komunikácia je natoľko zložitý proces, že by si zaslúžila byť povýšená na 

samostatnú vednú disciplínu. 

Táto štúdia sa venovala len istej časti komunikácie, a  to komunikácii v rámci public 

relations, konkrétne v  on-line prostredí. Práve táto časť je jednou z  najmladších 

a  najprogresívnejších v  rámci marketingovej komunikácie. Vznikla síce len nedávno 

s príchodom internetu, no už dnes je stabilnou zložkou každodenného života spoločnosti. 

A to, čo sa týka medziľudskej komunikácie sa zákonite týka aj public relations ako stabilnej 

zložky marketingového mixu. 

PR sa od svojho vzniku začiatkom 18. storočia neustále vyvíjali a naberali čoraz väčší 

význam v  rámci komunikačného procesu spoločností a  organizácií smerom k  médiám 

a  širokej verejnosti. Ako prvé si silu tohto druhu komunikácie uvedomili práve zložky 

štátnej správy, ktoré public relations využívali na masové ovplyvňovanie verejnej mienky. 

Neskôr sa PR implementovalo aj do komunikácie firiem a  ukázalo sa, aký účinný je to 

nástroj, aký  obrovský vplyv má na verejnú mienku, ktorá bola, je a  aj bude základom 

úspechu spoločností, organizácií, značiek, produktov,...  

Najväčšia zmena nastala s príchodom internetu, ktorý doslova zmenil svet a pohľad na 

komunikáciu. Nielenže priniesol so sebou rýchlosť šírenia informácii prakticky v  reálnom 

čase, ale taktiež možnosť dovtedy takmer absolútne absentujúcej možnosti interakcie, a to 

všetkými smermi. Popri tradičných médiách, ktoré využívali public relations sa zrazu našla 

cesta na oveľa efektívnejšiu a osobnejšiu komunikáciu. Namiesto komunikačnej revolúcie 

sa však stretávame s komunikačnou evolúciou. 
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Neuromarketing ako marketingový nástroj 

Mgr. Kristína Zelenáková 

Abstrakt: Neuromarketing ako marketingový nástroj sa snaží odhaliť, akým spôsobom  

uvažujú ľudia o značkách a približuje ich nákupné správanie v kontexte 
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neuromarketingového výskumu. Štúdia stručne opisuje základné pojmy tohto 

marketingového nástroja.  

Kľúčové slová: neuromarketing, neuromarketingový výskum, nákupné rozhodovanie 

spotrebiteľ, spotrebiteľské správanie   

Abstract: Neuromarketing as a marketing tool tries to reveal how people consider brands 

and explains their shopping behavior in the context of neuromarketing research. This 

theses briefly describes the basic concepts of this marketing tool. 

Keywords: neuromarketing, neuromarketing research, buying decision, consumer, 

consumer behaviour 
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Úvod 

Kvalitnú marketingovú komunikáciu možno považovať za akúsi záruku a predpoklad 

dlhodobej existencie a úspechu značky. Značka sa však v danom ohľade musí vyrovnať s 

jedným zásadným problémom. Dnes už nie je schopná dostatočne a uspokojivo plniť svoju 

úlohu, ktorou je reflektovanie skutočných želaní a potrieb zákazníka. Dôkazom  toho môžu 

byť aj pochybenia takých veľkých firiem akou je spoločnosť Coca Cola Company. V roku 

1985 sa rozhodla pre zmenu receptúry a uviedla na trh New Coke. New Coke sa však stretla 

s celospoločenskou nevôľou, ktorá nakoniec donútila firmu vrátiť sa k pôvodnej receptúre. 

Druhým omylom bolo vytvorenie Coca Coly Blak, ktorej výskumy a tzv. pretesting 

predpovedali úspech. Na americkom trhu sa výrobok udržal iba dva roky a následne ho 

predstavitelia firmy stiahli z predaja.  

Podstata problému spočívala už v samotnom marketingu. Na to, aby sme pochopili, s 

akým problémom máme dočinenia, musíme sa zamerať na miesto, odkiaľ vychádzajú 

rozhodnutia zákazníka, na jeho mozog. Každé jedno rozhodnutie, nielen nákupné 

ovplyvňuje činnosť mozgu. Preto je logické, že na to, aby bol marketing čo najefektívnejší, 

je potrebné poznať aj ľudský mozog, ako pôvodcu rozhodnutí respendenta. Odtiaľ je už iba 

krôčik k tomu, aby sme spojili    poznatky z  oblasti neurológie a psychológie a 

implementovali ich do marketingu. Takto vznikol nový odbor - neuromarketing. 

História vzniku neuromarketingu ako novej výskumnej metódy 

Neuromarketing môže byť pre širokú verejnosť  neznámy pojem. Toto spojenie môže 

vytvárať predstavu, že marketingoví špecialisti majú nejaké nadanie preniknúť do našich 

mozgov a oklamať ich tak, aby sme nakupovali práve to, čo chcú. Avšak v skutočnosti je 

poslaním tejto výskumnej metódy zistiť, ako reagujeme na marketingové podnety  na  

neuronálnej  úrovni  a  navrhnúť,  ako  tieto  stimuly  čo  najviac zefektívniť. 

Presne datovať začiatky neuromarketingu ako novej vedeckej metódy je dosť náročné. 

Vychádzame však z toho, že aktívne využívanie prístrojov, ktoré zaznamenávajú mozgové 

vlny a jeho aktivitu  prebiehalo  v marketingu už počas uplynulých desiatich rokov, keď sa 

úroveň technológie a poznatkov o mozgových štruktúrach zvýšila. Dnešné technológie nám 
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už umožňujú sledovať činnosť ľudského mozgu priamo v reálnom čase a skúmať, ktoré 

mozgové oblasti sa o nákupné rozhodnutia pričinili. 

Gerry Zaltman na konci deväťdesiatych rokov ako prvý prepojil zobrazovacie 

technológie mozgu s marketingom, keď použil ako marketingový nástroj techniku 

skenovania mozgu pomocou funkčnej magnetickej rezonancie. 

Pozornosť novinárov, vedcov, aj investorov vyvolal neurovedec Read Montague, 

ktorý v roku 2004 zopakoval experiment známy ako Pepsi Challenge.  Experiment skúmal, 

prečo uprednostňujú spotrebitelia pri kúpe výrobku značku Coca Cola, keď vo všetkých 

uskutočnených blind testoch vychádza lepšie značka Pepsi. Test bol jednoduchý - 

Montague sa rozhodol skúmať reakcie respondentov počas jedného z takýchto slepých 

testov pomocou funkčnej magnetickej rezonancie. Pokiaľ konzumenti nevedeli,  ktorú  

značku  konzumujú,  viac  ako  polovica  odpovedala,  že  im  viac  chutí  Pepsi. Keď však 

vedeli, ktorú zo značiek práve ochutnávajú, tri štvrtiny z nich odpovedalo, že im určite viac 

chutí Coca Cola. Odpovede boli podložené aj zmenou ich mozgovej aktivity -  kým nevedeli 

ktorú značku ochutnávajú, bola pri ochutnávaní oboch vzoriek nápoja pozorovaná aktivita 

v centre mozgu odpovedajúca chuti.  Keď však vedeli, že pri vzorke, ktorú ochutnávajú ide o 

Coca Colu, zaktivovala sa oblasť mozgovej kôry stredného čelného laloku, ktorá nesie 

následky za vyššie premýšľanie. To znamená, že verdikt ochutnávajúceho bol viac 

ovplyvnený asociáciami spojenými so značkou, než chuťou produktu (Plessis, 2011). Týmto 

pokusom sa začal neuromarketing využívať v marketingu ako nový účinný nástroj.  

Ďalším míľnikom v oblasti neuromarketingového  výskumu boli experimenty 

Martina Lindstroma, ktorý sa okrem iného zamýšľal nad tým, či majú  upozornenia 

o škodlivosti  cigariet na obaloch vôbec nejaký vplyv na konzumentov. 

V súčasnosti  sú  varovania  umocnené  autentickými  fotografiami  a tak  máme 

popri  varovaní  možnosť  vizuálneho  vnemu  daného  upozornenia,  akým  je  napríklad 

„Fajčenie spôsobuje rakovinu pľúc“. Predpokladali by sme, že takéto obrázky fajčiarov od 

tohto zlozvyku odradia. „Prečo teda v roku 2006 fajčiari na celom svete - napriek 

celosvetovému zákazu reklamy tabakových výrobkov, otvoreným a opakujúcim sa 

varovaniam lekárskej  komunity  a obrovským vládnym investíciám do kampaní proti 

fajčeniu vyfajčili neuveriteľných 5763 miliárd cigariet? Toto číslo nezahŕňa cigarety z duty- 

free obchodov a z čierneho trhu“ (Lindstrom, 2009, s. 10). 
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Z výsledkov vyplývalo, že varovné slogany na predných, zadných a bočných stranách 

obalu cigariet nemajú žiaden vplyv na zmiernenie túžby zapáliť si. V skutočnosti, pri ďalšej 

analýze výsledkov vysvitlo, že nápisy na cigaretách, nech už sa týkali čohokoľvek, 

stimulovali oblasť mozgu, ktorá je známa ako centrum túžby. Výsledky zo skeneru FMRI 

ukázali, že varovné nápisy na cigaretách nielenže od fajčenia neodrádzajú, ale zrejme 

fajčiarov povzbudzujú k tomu aby si zapálili cigaretu - a to napriek tomu, že vo vedomých 

odpovediach na otázku, či ich ovplyvňujú varovné nápisy na obaloch cigariet drvivá väčšina 

zaškrtla políčko „áno“ (Lindstrom, 2009). 

Séria jeho experimentov nám priniesla prevratné závery. Výskum sa začal v roku 

2004, trval  takmer tri roky a stál  asi  sedem  miliónov  dolárov,  pričom  pozostával z 

množstva rôznych experimentov a zúčastnili sa ho tisíce účastníkov z celého sveta. Na jeho 

vyhodnotení sa podieľalo dvesto výskumníkov, desať profesorov a doktorov, aj etická 

komisia. Pomocou špeciálnych prístrojov bolo možné odhaliť pravdu o tom, ako reklama 

pôsobí na ľudský mozog, ako naše podvedomie odpovedá na podnety a kontroluje naše 

chovanie. Výsledky tohto výskumu zmenili pohľad odborníkov na spotrebiteľské správanie 

sa. 

Definície neuromarketingu 

Neuromarketing je  nový smer, kombinujúci poznatky neurovedy a marketingu. 

Podľa Kotlera však dnešný marketing treba chápať nie v starom význame slova - ako 

schopnosť presvedčiť zákazníka a predať mu výrobok, ale v novom zmysle - uspokojiť 

potreby zákazníkov. Pretože marketing začína dávno pred tým, než má firma produkt na 

predaj,  pokračuje  po  celú  dobu  životnosti  produktu  a následne  sa  učí z výsledkov 

predaja (Kotler et. al., 2007). 

„Neuromarketing je moderná výskumná metóda - tento výraz sa objavil až v roku 2002.  V 

skutočnosti  ide  o hraničnú  oblasť  medzi  neurovedou  a marketingom.  Motivuje 
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marketingových    odborníkov prehodnocovať názory na uvažovanie spotrebiteľa a 

premýšľať o dopadoch týchto poznatkov na ich marketingové aktivity“ (Plessis, 2011, s. 23). 

Pojem „neuroveda“ v prípade neuromarketingu znamená aplikovať vedomosti z 

oblastí    neuropsychológie, kognitívnej  psychológie, neuroanatómie, neurológie a 

mnohých ďalších disciplín do ľubovoľnej oblasti marketingu. A to všetko s jediným cieľom - 

nájsť odpovede, ktoré by viedli k zefektívneniu marketingových stratégií, k zníženiu 

nákladov, zvýšeniu predaja a samozrejme k uspokojeniu spotrebiteľských potrieb - pričom 

otázok je mnoho, tou najzákladnejšou je zistiť a nájsť odpoveď na to, čo sa deje v mozgu 

spotrebiteľa v okamihu,  keď  sa  rozhoduje  o  kúpe  produktu.  Tým  sa neuromarketing 

zároveň odlišuje od všetkých ostatných bežne používaných metód marketingových 

výskumov. Výsledky plynúce z nich môžu byť zavádzajúce z rôznych dôvodov, či už pre 

vedomé skreslenia v odpovediach respondentov, alebo pre podvedomú inklináciu k značke, 

ako  to  bolo  v prípade  experimentu  Pepsi  Challenge.  Ďalšou nevýhodou je, že pri použití 

klasických výskumných metód  sa získavajú informácie až po ukončení nejakej aktivity 

(napr. výber tovaru, sledovanie reklamy a  podobne). Výhodou neuromarketingu je, že  

skúma respondentov v reálnom  čase  a teda  práve  počas  výberu  tohto  tovaru  a ich 

reakcie sú nevedomé. Neuromarketing  tým  eliminuje subjektivitu a dvojznačnosť v 

interpretácii výsledkov výskumu. 

Asi najkomplexnejšiu definíciu neuromarketingu nám ponúka Roger Dooley, ktorý 

ho v knihe Brainfluence opisuje ako aplikáciu poznatkov z neurovied do marketingu. 

Neuromarketing zahŕňa priame využitie technológií merajúcich aktivitu mozgu na meranie 

reakcie skúmaného   subjektu v nadväznosti  na špecifický marketingový podnet.  

Prostredníctvom týchto meracích techník vedci hľadajú stimul, ktorý vyvoláva 

špecifickú a pevnú odozvu v mozgoch respondentov, ktorá  koreluje  s požadovaným  

správaním sa (vyskúšanie niečoho nového, nákup daného výrobku). Marketingová kampaň, 

do ktorej je tento stimul zakomponovaný s cieľom dosiahnutia požadovaného chovania 

zahŕňa princípy neuromarketingu a môže byť označená ako neuromarketingová.  A to aj 

napriek tomu, že dochádza k využitiu skôr zistených poznatkov a pre takúto kampaň 

nebolo zrealizované žiadne fyzické testovanie“ (Dooley, 2006, online). 
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Ciele neuromarketingu 

Ako sme už vyššie spomínali - pojem neuromarketing môže na širokú verejnosť 

pôsobiť ako niečo nové a neznáme. Mnoho ľudí po vysvetlení, že ide o kombináciu 

neurovied s marketingom môže nadobudnúť pocit, že cieľom je manipulácia spotrebiteľov.  

Neuromarketing s jeho „manipulatívnou   schopnosťou” by sa dal využiť  v 

pozitívnom  zmysle  slova na zefektívnenie  marketingových   kampaní  cielených  na  

širokú  verejnosť,  napríklad v oblasti sociálnej reklamy. 

Ďalším z cieľov neuromarketingu je vyššia miera porozumenia a zistenia totožnosti 

mozgových mechanizmov, ktoré tvoria základ spotrebiteľského správania. V neposlednej 

rade na základe týchto znalostí z oblastí neurovied je možné lepšie porozumieť reakciám 

prebiehajúcim v mozgu,  ktoré  súvisia  so  spotrebiteľským  nákupným  správaním  a ich 

rozhodovaním, čo sa dá využiť pre zefektívnenie ďalších komerčných aktivít producentov.  

Objekt skúmania neuromarketingu 

Primárnym objektom skúmania v neuromarketingu je ľudský mozog, k čomu sa 

následne v závislosti od použitých výskumných metód pridáva aj skúmanie celého tela. 

Mozog, ktorý môžeme označiť za základnú riadiacu jednotku celej našej nervovej sústavy je 

najzásadnejším orgánom v ľudskom tele aj z marketingového hľadiska. V ňom totiž 

vznikajú všetky naše  rozhodnutia, vrátane tých nákupných. Aj preto je jednou 

z  primárnych úloh a povinností neuromarketingového pracovníka ovládať fungovanie 

mozgu a jeho procesy. V opačnom  prípade  by  nebol  schopný  dobre  interpretovať  

výsledky výskumov  a správne ich využiť v marketingu (Plessis, 2011). 

Mozog 

Znalosť ľudského mozgu a  procesov, ktoré v  ňom prebiehajú je teda kľúčovou 

otázkou v oblasti výskumu neuromarketingu. „Ľudskému mozgu sa nič nevyrovná. V 
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porovnaní s inými orgánmi však nevyzerá mimoriadne zaujímavo - je to len zbrázdená 

hmota s hmotnosťou okolo  1,4  kg,  ktorej  konzistencia  sa  pohybuje  medzi  rôsolom  a 

studeným  maslom“ (Carterová, 2010, s. 6). 

Napriek jeho biologickej „nenápadnosti“ je jedným z najdôležitejších životných orgánov. 

Vďaka nemu máme schopnosť reagovať na svet okolo nás, sme schopní interpretovať  

vonkajšie aj  vnútorné  signály  a transformovať  ich  do  vnemov,  emócií a myšlienok.  

Registruje  obrovské  množstvo  informácií,  avšak  iba  malá  časť  z nich  prenikne aj  do  

vedomia  recipienta  a dočká  sa  intenzívneho  spracovania.  Takéto  zážitky ostávajú  tzv.  

nevedomé,  nemôžeme  ich  oznámiť,  či  podať  o nich  správu.  Nevedomé spracovávanie 

informácií však usmerňuje naše činy, a niekedy ich aj iniciuje. 

Základné poznanie pre neuromarketing,  aj samotný marketing je, že mozog sa 

skladá  z dvoch  častí,  z ľavej  a pravej  hemisféry.  Vo  všeobecnosti  platí,  že  ľavá  

zaznamenáva rutinné podnety a zvyky  a pravá  je  vnímavá  na  nové  podnety.  

Zaujímavosťou  je  fakt,  že mozog  spotrebuje  na  riešenie  nových  podnetov  sedemkrát  

viac  energie,  než  na spracovanie nejakého známeho faktu. Aj preto je veľa nových značiek 

a produktov na trhu neúspešných, novinky jednoducho nemáme radi (Carterová, 2010). 

Povrch každej mozgovej hemisféry je tvorený mnohými mozgovými závitmi, ktoré sú 

zoskupené do piatich hlavných oblastí, tzv. lalokov. Každý z nich je vymedzený na určitú 

oblasť. Na obrázku 1 sú znázornené konkrétne oblasti mozgu.  

Obr. 1- mozgové oblasti  
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Zdroj: Carterová, 2010, s. 39.  

Pre porovnanie – obr. 2 znázorňuje časti ľudského mozgu, ktoré ovplyvňujú nákupné 

správanie ľudí.  

Obrázok 2 - mozgové oblasti a nákupné správanie  
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Zdroj: Das, A. 2009. NeuroMarketing - "See" what the consumer thinks.  

Vďaka znalosti týchto center sú odborníci schopní presne určiť, čo sa deje v mozgu človeka 

pri konfrontácii s určitou informáciou, či podnetom. Napríklad pri pohľade na logo. 

Prvý neuromarketingový model 

Ľudský mozog prešiel veľmi dlhým vývojom, počas ktorého bol nútený reagovať na  

zmeny  v našom  prostredí.  Mozog  sa  postupne  vyvíjal,  zväčšoval  a vytváral  nové 

štruktúry tak, aby bol človek schopný riešiť nové úlohy, ktoré prinášala vtedajšia doba a 

prežiť.   Ďalšie rozdelenie, ktoré nám pomáha objasniť otázky súvisiace so spotrebiteľským  

správaním  sa,  je  delenie  mozgu  na  tri  časti  podľa  času  ich  vzniku v priebehu evolúcie. 

Naše rozhodovanie je ešte stále ovplyvnené niektorými pôvodnými štruktúrami mozgu. 

Práve na tomto základe bol vytvorený prvý neuromarketingový model, podľa ktorého sa 

ľudský mozog delí na tri časti: starý mozog, stredný mozog a nový mozog. Tieto časti sú 

zodpovedné za rozdiel našich osobností, neustále sa snažia vzájomne  ovplyvňovať  a 

dopĺňať.  Existuje  však  medzi  nimi  určitý  stupeň  hierarchie. Obr. 3 znázorňuje vzájomnú 

interakciu nového, stredného a starého mozgu. 

Obr. 3 - interakcia nového stredného a starého mozgu 
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Starý mozog 

Starý mozog je evolučne najstaršou časťou. Funguje ako centrum základných 

životných  funkcií.  Jeho  úlohou  je  tiež  zbierať,  spracovávať  a filtrovať  informácie 

prameniace zo     stredného a nového mozgu. Z marketingového hľadiska je 

najzaujímavejšou časťou, pretože okrem zberu informácií je zodpovedný aj za veľmi rýchle 

analyzovanie situácie a rozhodovanie sa. Pokiaľ by teda marketingoví pracovníci chceli 

ovplyvňovať nákupné rozhodovanie spotrebiteľov, mali by pôsobiť najmä na starý mozog, 

ktorý je zodpovedný za finálne rozhodnutie. Pri tejto snahe je veľmi dôležité uvedomiť  si,  

v akom  období  sa  starý  mozog  vyvíjal. V čase, keď sa  vyvíjal  starý mozog, neexistovali 

také formy komunikácie ako dnes, preto nemôžeme očakávať že ich bude poznať, a už 

vôbec nie reagovať na ne. Poznatky o starom mozgu nám odhalili niekoľko jeho 

charakteristických vlastností, na ktorých by sa dali budovať jednotlivé časti marketingovej 

stratégie: 

•   jeho hlavným cieľom bolo a aj je prežitie, 

•   jednoduchosť umožňuje rýchle rozhodovanie, 

•   pamätá si začiatky a konce dejov, prostredné časti filtruje, 

•   vznikol v čase, keď neexistoval jazyk - nerozumie mu, 

•   informácie zbiera pomocou zmyslov- zraku, čuchu, sluchu, chuti a hmatu. 
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Z uvedeného teda vyplýva, že starý mozog rozumie hmatateľným a konkrétnym 

veciam. Napríklad, ak uvedieme slovo „plač“, to, že mu rozumieme zabezpečí nový mozog. 

Starý mozog nevie, čo mu tým chceme povedať. Keby by sme však pripojili obraz, alebo 

zvukový   záznam plačúceho človeka, okamžite pochopí a dokáže primerane reagovať. Preto 

z neuromarketingového hľadiska nie je príliš efektívne venovať veľa času vymýšľaniu  

pútavých  sloganov  a popritom  zabúdať  na  tie  hmatateľné  aspekty.  Pre dosiahnutie  čo  

najlepších  výsledkov,  by  to  malo  fungovať  presne  naopak  (Renvoisé, 2007).  

Stredný mozog, sa podľa obrázku 3 vývojovo nachádza niekde medzi novým a starým 

mozgom. Stredný mozog je centrom našich emócií, umožňuje nám pociťovať radosť, lásku, 

túžbu aj nenávisť, či hnev. Je dobre známym faktom, že nakupujeme prostredníctvom 

emócií, dokonca sa zistilo, že „do nášho mozgu sú vpustené iba také informácie, ktoré 

vykazujú istú emocionálnu relevanciu, či už pozitívnu, alebo negatívnu“ (Vysekalová,  2011,  

s.  55).  Táto  informácia  má  opätovne  význam  aj  pre  marketing. Znamená totiž, že 

akýkoľvek podnet smerom k spotrebiteľovi by bol absolútne bezvýznamný, pokiaľ by 

nevzbudzoval emócie - čím silnejšie, tým lepšie. Vďaka nim sa nám totiž daný okamžik vryje 

do pamäti. 

Nový mozog 

Nový mozog, alebo inak mozgová kôra, je najmladšou časťou nášho mozgu. Z neho   

pochádza naše vedomie  a inteligencia,  uvedomujeme si svoju existenciu a individualitu. 

Jeho vplyv v rozhodovacom procese je však minimálny a vplyv na starý mozog oproti 

strednému je iba veľmi malý. Z uvedeného vyplýva, že ľudia sa síce snažia racionalizovať 

svoje rozhodnutia, avšak väčšinou až neskôr, po akcii, ktorej predchádzalo emočné 

rozhodnutie. Navyše - táto snaha o racionalizáciu rozhodnutia tak, aby bolo v súlade 

s  pôvodným, i keď nie vždy správnym  rozhodnutím znamená iba prirodzenú snahu o 

zabránenie rozporu medzi sebou samým (Carterová, 2010). 

Využitie poznatkov 1. neuromarketingového modelu 

Vychádzajúc z tejto teórie podľa prvého neuromarketingového modelu môžeme tvrdiť 

nasledovné: 

• Napriek všetkým predpokladom, ľudia sú viac emocionálne ako racionálne bytosti. 
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• A teda to, čo predáva sú emócie, marketing nesmie byť chladný, strohý a odmeraný.  

Toto veľmi dobre pochopili automobilové firmy, ktoré sa snažia predávať cez emócie, 

ako sú radosť z jazdy, či spokojnosť. 

Ďalším poznatkom je, že väčšina podnetov využívaných v súčasnom marketingu je 

vizuálneho charakteru, čo súvisí s tým, že najpodstatnejšiu väčšinu informácií získavame 

pomocou zraku.  

Iné zmysly ako napríklad chuť, alebo čuch sú využívané iba minimálne, čo však môže 

byť chybou, pretože napríklad čuch je zo všetkých zmyslov najlepšie prepojený s centrom 

mozgu zodpovedným za emócie a pamäť. V praxi to znamená, že pomocou  vône  vieme 

naše reklamné posolstvo omnoho lepšie  zakódovať  v mozgu recipienta prostredníctvom 

čuchu, než zraku. Toto v praxi začali využívať najmä odevné firmy (napr. Abercrombie & 

Fitch), ktoré sú známe svojou charakteristickou vôňou rozprašovaného parfumu pri vstupe 

do predajne. 

 Iným príkladom aplikácie teórie prvého neuromarketingového modelu v praxi je 

vytvorenie   kontrastu, čím sa  pôsobí na  starý mozog, ako centrum rozhodovania. Ten 

môže mať mnoho podôb, a zároveň pracovať s rôznymi zmyslami. Odlíšiť sa dá čímkoľvek, 

čo naruší stereotyp - vôňou, farbou, veľkosťou, hmotnosťou, alebo použitým materiálom. 

Využíva sa najmä na outdoorových nosičoch ako sú billboardy či bigboardy. Dobrým 

príkladom je firma Nescafé, ktorá vo svojej kampani využila atypicky riešený bigboard. Na 

prvý pohľad je to obyčajná šálka kávy, avšak pozornejší si všimnú, že časť obsahu šálky sa 

točí, akoby si naozaj práve niekto zamiešal  nápoj.  Takáto  reklama    je v „záplave“ 

billboardov  neprehliadnuteľná  a ľahko zapamätateľná, keďže sa spotrebiteľovi asociuje s 

niečím netradičným. 

Obr. 4 - Nescafé atypický bigboard 
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Zdroj: [online]  http://www.willmark.sk/referencie/vybrane-realizacie/bigboardy7/ 

Pamäť 

Pamäť  je  široký  pojem,  ktorý  používame  pre  viacero  rozličných  mozgových 

funkcií. Ich spoločnou charakteristikou je opätovné vytvorenie predchádzajúcich zážitkov 

synchronizovaným vysielaním signálov neurónmi, ktoré sa zúčastňovali na vzniku 

pôvodného zážitku“ (Carterová, 2010, s. 154). 

 Základnými jednotkami pamäte sú neuróny a synapsie,  pričom „neuróny sú vodivé 

bunky nervového systému“(Zurawicki, 2010, s. 7). Keď sa stimulujú, vyšlú elektrický impulz 

ďalším neurónom a po tom, čo ho ďalšie neuróny príjmu, vrátia sa do pôvodného pokojného 

stavu (Plessis, 2011). K takýmto vzruchom môže dôjsť až tisíckrát za sekundu. Avšak na to, 

aby mohli neuróny fungovať a mozog si bol schopný pamätať potrebujeme ešte jednu 

stavebnú zložku - synapsiu. Synapsia by sa dala veľmi zjednodušene označiť za miesto 

spojov jednotlivých neurónov. Na obrázku číslo päť je vizuálne znázornenie neurónu, 

vrátane synapsie a napojenia na ďalší neurón. 

Obr. 5- neurón 
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Zdroj: Vokáč Čmolík, 2013, s. 31. 

Podľa Erika du Plessisa je „synapsia miesto, kde sa axón jedného neurónu stretáva s 

dendritmi ďalšieho neurónu. Medzi axónmi a neurónmi je malá medzera, obsahujúca 

chemické látky. Stav chemikálii vo vnútri synapsie určuje prah citlivosti (latinsky limen, z 

čoho  je  odvodený  termín  subliminálny -  podprahový).  Ak sú predchádzajúce  impulzy 

vyššie než je prah citlivosti, dôjde k vzruchu prijímajúceho neurónu. Vždy, keď dôjde k 

súčasnému vzruchu dvoch neurónov, zmení sa stav chemických látok v synapsii tak, že prah 

klesne.  Zvýši  sa  tak  pravdepodobnosť,  že  s novým  impulzom  dôjde  k vzruchu v 

prijímajúcom neuróne“ (Plessis, 2011, s. 41). Týmto procesom sme zjednodušene popísali 

fungovanie pamäte na biologickej úrovni. Neuróny sú iba dopravné jednotky, ktoré si medzi 

sebou predávajú vzruchy pomocou synapsií. Avšak práve spomínaný stav chemických látok 

v synapsii je určujúci pre to, ako dobre si určitú vec pamätáme. Synapsie sú vlastne našimi 

spomienkami. 

Z marketingového  hľadiska  je  dôležité,  že  spomienky  sa  uchovávajú  spoločne s 

emóciami, ktoré sme cítili vo chvíli, keď sa nám informácia zapisovala do pamäti. Preto je v 
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marketingu veľmi dôležité vyvolávať v ľuďoch správne emócie v správnu chvíľu. Aby si bol 

človek schopný vybaviť uloženú spomienku na určitú značku v spojitosti s emóciou. „V 

priebehu rokov sa pomocou neuromarketingového výskumu zistilo, že schopnosť 

spotrebiteľa zapamätať si výrobok - či už je to deodorant, parfum alebo druh tequily je 

najvýznamnejším a najspoľahlivejším meradlom účinnosti reklamy“ (Lindstrom, 2009, s. 

46).  

Ako však zabezpečiť, aby reklama ktorú vytvoríme bola zapamätateľná? 

Vysekalová v knihe „Chování zákazníka“ definovala všeobecné pravidlá na  zvýšenie  

pravdepodobnosti,  že  si spotrebitelia  zapamätajú konkrétnu vec: 

• Informácie by mali zodpovedať zameraniu. 

• Logický sled deja nám dáva zmysel a preto si ho pamätáme lepšie než mená, názvy, 

čísla, ktoré nie sú významovo usporiadané. 

• Obsah by mal byť spojený s emóciou. 

• Opakovanie informácie zvyšuje pravdepodobnosť uchovania v pamäti. 

• Názorné ukážky sú podstatne lepšie zapamätateľné, než abstraktné informácie. 

(Vysekalová, 2011).  

Vnímanie 

Skôr, než sme schopní si informáciu pamätať, musíme si ju všimnúť a teda vnímať. 

To sa najčastejšie uskutočňuje pomocou zmyslov, ktoré okrem toho tvoria akési „hlavné 

vstupné brány do pamäte“ (Larousse, 2004, s. 100). Prostredníctvom vnímania sme 

informovaní o vnútornom, aj o vonkajšom svete a tak sme schopní pamätať si. Vnímanie 

ako väčšina procesov v našom tele môže prebiehať na vedomej alebo nevedomej úrovni. 

Reklama by však mala byť orientovaná primárne na vedomú úroveň recipientovho 

vnímania.  Reklama pôsobiaca na zákazníkov podprahovo (nevedomé pôsobenie na ich  

vnímanie) je  v súčasnosti považovaná za neetickú  formu. Preto sa marketéri musia 

sústrediť na to, aby k procesu vnímania vôbec mohlo dôjsť a informácia mohla byť 

zaznamenaná prostredníctvom našich zmyslov. Základným predpokladom je, že konkrétny  

vnem  musí  byť  vnímateľný.   
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Pozornosť 

To, že vnem dosiahol bod, keď sme schopní ho zaznamenať a teda vnímať, nám však 

ešte nezaručuje, že sa mu budeme aj vedome venovať. Najprv musí upútať našu pozornosť. 

Pozornosť môžeme definovať ako „zameranie a sústredenie duševnej činnosti na určitý 

objekt alebo dej, napríklad na počúvanie, na rozdiel od obyčajného počutia“ (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 447). Vďaka pozornosti sme schopní pri spracovávaní informácií 

uprednostňovať  údaje,  ktoré  nás zaujali. „Pozornosť nám umožňuje zvoliť si jeden zo 

zmyslových vstupov, ktoré prijímame, a plnšie či ostrejšie si ho uvedomovať. Vedomie a 

pozornosť sú tak úzko prepojené, že je takmer nemožné venovať niečomu pozornosť a 

pritom si to neuvedomovať. Ak nejakému podnetu venujeme výraznú pozornosť, obrátime k 

nemu  oči, uši a ďalšie  zmyslové  orgány a spracúvame informácie, ktoré z nich 

dostávame“ (Carterová,  2004,  s.  180).  

Pozornosť je teda pre marketing a reklamu zásadnou funkciou. Chceme upútať  

pozornosť ľudí stojacich pred regálom v obchode, želáme si, aby ľudia pri sledovaní reklamy 

venovali pozornosť práve našej značke. Každá reklama bude zbytočná pokiaľ neupúta našu 

pozornosť.  

Motiváciu by sme mohli vnímať ako akúsi silu, ktorá nás núti pohybovať sa a žiť. 

Zabezpečuje ju mozog prostredníctvom produkcie niekoľkých látok, z ktorých najsilnejší a 

pre marketing najzaujímavejší je dopamín, pretože čím viac dopamínu sa nám do tela 

vyplaví, tým väčšiu motiváciu pociťujeme. Motivácia je určujúcim prvkom pre naše 

rozhodnutia. Čím väčšiu budeme mať motiváciu pre danú možnosť, tým skôr sa pre ňu 

rozhodneme. Práve preto sa slovo motivácia v marketingu tak často používa.  

Potreby 

„Ľudská motivácia sa skladá z jednotlivých motívov. Každý jednotlivý motív je 

charakterizovaný  intenzitou,  akou  pôsobí,  smerom -  cieľom,  na  ktorý  sa  vzťahuje a 
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trvaním, teda dĺžkou času, počas ktorej ovplyvňujú chovanie. Výsledná motivácia je 

(obrazne povedané) súčtom všetkých jednotlivých motívov ktoré sú v danú chvíľu aktuálne, 

pričom základným zdrojom motivácie sú potreby človeka (Vysekalová, 2011, s. 30). 

Základnou koncepciou na ktorej stojí celý marketing sú ľudské potreby. Ľudské 

potreby môžeme definovať ako pociťovaný nedostatok. Najznámejšia teória pojednávajúca 

o potrebách človeka je tzv. Maslowova pyramída potrieb, ktorú vytvoril Abraham Harold 

Maslow. Potreby človeka rozdelil do piatich kategórií, pričom najdôležitejšou kategóriou sú 

základné telesné potreby. Uspokojenie, aj keď iba čiastočné je podmienkou pre vznik menej  

naliehavých  potrieb.  Menej významnými  sú  potom  potreba  bezpečia a istoty, potreba 

lásky, prijatia,   spolupatričnosti, potreba uznania a úcty a potreba sebarealizácie. 

Pokiaľ potreba nie je uspokojená, človek zvolí jednu z dvoch možností. Vyhľadá 

predmet, ktorý potrebu uspokojí, alebo sa pokúsi potrebu obmedziť (Kotler et. al., 2007).  

Marketing pracuje s prvou možnosťou do takej hĺbky, že potrebu  sa  snaží  nielen 

uspokojovať,   ale predovšetkým vyvolať, aby ju mohli následne utíšiť práve 

prostredníctvom svojho výrobku. Potreba sa dá vyvolať rôzne, často ju využíva už samotné 

logo  značky,  prostredníctvom  použitých  farieb. Napríklad sieť fastfoodov McDonalds 

používa práve žltú a červenú farbu, ktoré majú vyvolávať potrebu hladu. 

Rozhodovanie 

Jedna vec je vyvolať v spotrebiteľoch motiváciu a potrebu. Druhá, nemenej dôležitá 

je však to,  ako ho prinútiť, aby si kúpil práve ten náš výrobok? V dnešnom konkurenčnom 

prostredí, keď stačí zájsť do obchodu a máme na výber desať variant z každého produktu, od 

desiatich rôznych výrobcov či značiek by sa mohlo zdať, že nakupovanie je zložitý proces. 

Avšak opak je pravdou, nakupovanie a nákupné rozhodovanie je vo väčšine prípadov 

automatizovaný proces, ktorý prebieha na základe akýchsi zvykov, priam až rituálov, 

takmer bezmyšlienkovite. Ak chceme pochopiť rozhodovanie pre určitú značku, musíme 

chápať rozhodovací proces a to, čo sa snaží dosiahnuť. 
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Nákupné rozhodovanie 

Existuje mnoho teórií o tom, prečo a na akom základe sa ľudia rozhodujú pre nákup 

určitého  výrobku.  Podľa   Vysekalovej  (2011)  ľudia  v obchodoch  podvedome rozdeľujú 

tovar do dvoch skupín, podľa toho, ako je pre nich daný produkt zaujímavý. Pričom tú 

nezaujímavú skupinu, teda Low Involvement nakupujeme mechanicky, bez zváženia, podľa 

zvyku. Tá druhá, tzv. High Involvement predstavuje produkty, ktorých kúpu zvažujeme. A to 

z rôznych dôvodov, či už kvôli zdravotným rizikám   (biopotraviny, eliminácia cukrov v 

potravinách atď.), emocionálnemu vzťahu (muži pivo, drahý alkohol, rybárstvo, auto-moto 

doplnky, a ženy kozmetika, šperky, parfumy, oblečenie), alebo vysokej cene tovaru, 

napríklad byt či automobil. Tu sa spotrebiteľom žiada zastaviť, porozmýšľať, zvážiť svoje 

možnosti, prípadne porovnať si tovar s konkurenčným výrobkom. Táto teória nám jasne 

ukázala, že mozog, pokiaľ nemusí, nepracuje. Ak dokáže niektoré úkony vykonávať 

mechanicky, bez zapojenia veľkého  počtu  buniek,  tak  to robí.  Vyhovuje  nám  pohodlie  a 

isté  rituály,  ktoré prispievajú k duševnej a telesnej pohode. Inak tomu nie je ani pri 

nakupovaní. 

Výrobky a značky, ktoré máme spojené s určitým rituálom či poverou sú pre nás 

jednoducho  pútavejšie  ako  všetky  ostatné.  Súvisí  to  s tým,  že  človek  je  tvor,  ktorý 

potrebuje pocit bezpečia a stability. Rituály sú to, čo nám pomáha odlíšiť jednu značku od 

druhej. Nie je predsa len pohodlnejšie mať druh kávy ktorý si každé ráno uvaríme, či mať 

svoj  šampón  s dôverne  známou  vôňou?  Túto  nutnosť  pocitu  stability  u  ľudí  využili 

napríklad firmy ako Nescafé, či Nespresso, ktoré prišli s geniálnym nápadom vytvoriť 

jednoduchý domáci stroj na kávu fungujúci na báze tzv. kapsúl, v ktorých je už vopred 

namiešané presné množstvo aj pomer chutí kávy. Okrem toho, že káva chutí porovnateľne 

dobre, ak nie lepšie ako z klasického kávovaru, je z neho aj menej neporiadku a starostí na 

údržbu. Po použití padne kapsula do zbernej nádobky ktorú raz za čas vyprázdnime. To je 

iba zopár z mnohých argumentov na kúpu takéhoto kávovaru. Genialita nápadu spočíva v 

tom,  že  každá  značka  má  svoj  druh  kapsúl,  ktorý je použiteľný iba v ich prístroji. 

Šikovné je prepojiť ranný rituál pitia kávy s pocitom stability a istoty ktoré podvedome 

každý z nás vyhľadáva. 
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„Nákup výrobku je vskutku omnoho častejšie „ritualizované chovanie“ než vedomé 

rozhodnutie. Vezmime si napríklad pleťové krémy. Naozaj tie zázračné elixíry proti 

vráskam, vejárom okolo očí a vráskam smiechu, ktoré lákajú každú ženu (a stále viac aj 

mužov) z regálov v drogérií fungujú? Mnoho zo spotrebiteliek priznalo, že krémy proti 

vráskam sú nezmysel, ale každé tri mesiace sa aj tak hrnú do lekárne pre najnovší zázračný 

balzam s najnovším, najzvodnejším a najvyváženejšie znejúcim tajomným zložením. Je to 

zvyk, ktorý môžeme očakávať ako striedanie ročných období. Po pár týždňoch tieto ženy 

sklamane pozerajú do zrkadla, priznávajú, že to nefunguje a idú uloviť ďalší zázračný  

prípravok.  Prečo?  Jednoducho preto, že je to rituál, ktorý ony -  a ich  matky  a  pred  nimi  

babičky  to  vždy  robili“ (Lindstrom, 2009, s. 96). 

Na  rozhodovací  systém  v mozgu  má  však  vplyv  mnoho  vecí.  Okrem  čelných 

lalokov má veľký význam aj limbický systém. „Zdá sa, že jednou zo základných zložiek 

rozhodovacieho procesu je aj spätná väzba z čelných lalokov do limbického systému. Inými 

slovami, keď  čelné laloky o niečom  premýšľajú, vysielajú signály späť do limbického 

systému, ktorý im  potom posiela spomienky  na  pocity  súvisiace  s daným nápadom či 

úmyslom“ (Plessis, 2011, s. 130- 131). Inak povedané, rozhodovací proces je do vysokej  

miery ovplyvnený „logickým“  úsudkom, vďaka čelným lalokom, ktoré sa rozhodujú a 

vyberajú najvhodnejšiu alternatívu, na základe spätnej väzby z limbického systému, ktorá 

je založená na emocionálnych hodnoteniach danej akcie - spomienkach.  

 

 

Záver 

 

 V súčasnosti je neuromarketing ešte stále niekde vo svojich začiatkoch. A to 

napriek tomu, že za posledných desať rokov prešiel rýchlym vývojom, ktorý mu umožnila 

najmä dnešná technická vyspelosť. „Keď však o tom tak premýšľame, je skoro bizarné, ako 

dlho vede a marketingu trvalo, než sa dali dokopy. Predsa len, veda tu existuje od tých 

čias, čo sa ľudia snažia prísť na to, prečo sa správame tak, ako sa správame. A marketing - 

vynález dvadsiateho storočia, si kladie rovnaké otázky už viac ako sto rokov“ (Lindstrom, 

2009, s. 189). 
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Analýza product placementu v seriáli Búrlivé víno 

Mgr. Alena Popovičová 

Abstrakt: Product placement je zámerné začlenenie komerčnej informácie do 

nekomerčného obsahu vizuálnym a/alebo verbálnym spôsobom, prípadne 

používaním značkového produktu, najčastejšie v prostriedkoch masovej a 

umeleckej komunikácie audiovizuálneho charakteru, za účelom propagácie 

konkrétnej značky, produktu alebo služby. Analýza foriem product placementu 

v slovenskom televíznom seriáli Búrlivé víno poukazuje na súčasný stav tejto 

problematiky na Slovensku, zároveň zdôrazňuje kvalitné prevedenie vizuálnych 

a subtílnych foriem product placementu a nutnosť vhodného a kontextuálneho 

umiestňovania produktov a značiek do deja.  

Kľúčové slová: product placement, marketingová komunikácia, seriál, efektivita 

Abstract: Product placement is the purposeful incorporation of commercial messages 

into noncommercial content by visual and/or verbal manner or by using branded product 

mostly in the mass and artistic communication in order to promote a particular brand, 

product or service. It is mostly audiovisual. Analysis of product placement forms in Slovak 

television series Búrlivé víno points out the current situation in Slovakia, as well as 

emphasizes the need for an appropriate and contextual products and brands placement 

into the plot with focus on quality execution mainly of visual and subtle forms of product 

placement. 

Key words: product placement, marketing communication, series, effectiveness 
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Úvod 

Televízia a  film už dlhodobo slúžia ako obľúbený prostriedok získavania 

informácií, zábavy a komunikácie pre široké cieľové publikum. Je preto prirodzené, 

že sa stali aj kanálom pre marketingové a propagačné účely a poskytujú priestor na 

ovplyvňovanie názorov a  nákupných preferencií cieľovej skupiny. V kontexte 

rastúcej antipatie a rezistencie publika voči tradičnej reklame vystupujú do 

popredia iné prostriedky a formy marketingovej komunikácie, kde je komerčná 

myšlienka prirodzeným a  nenúteným spôsobom integrovaná do nekomerčného 

obsahu. Odhaduje sa totiž, že viac ako dve tretiny divákov počas televíznej 

reklamy znižuje hlasitosť, prepína kanály alebo odchádza od obrazovky, pretože ju 

považuje za rušivú a  irelevantnú.  Mnohí odborníci preto identifikujú brand/170

product placement ako budúcnosť televíznej reklamy.  Podľa JEAN-MARCA 171

LEHU je síce technicky možné odstraňovať či meniť použité značky, product 

placement ale neprerušuje diváka pri sledovaní deja a  navyše je tento spôsob 

vyhýbania sa komerčnému obsahu časovo i technicky náročnejší.   172

Product placement je zámerné začlenenie značkového produktu (názvu, 

obalu, označenia, ochrannej obchodnej známky) vizuálnym a/alebo verbálnym 

spôsobom, prípadne používaním produktu, do prostriedkov masovej a umeleckej 

komunikácie za účelom propagácie produktu alebo služby. Je potrebné zdôrazniť, 

že takéto začlenenie komerčného obsahu by malo pôsobiť nenútene a malo by byť 

integrálnou súčasťou príbehu. V opačnom prípade môže pôsobiť rušivo a naopak 

diskreditovať pôvodný zámer propagácie v podobe budovania pozitívneho 

povedomia o značke, prípadne zreálnenia príbehu či dokreslenia charakteru 

postáv. 

 KILEY, David. Television: Counting the Eyeballs [online]. Business Week, 2010 [cit. 2013-12-08]. Dostupné na: 170

http://www.businessweek.com/magazine/content/06_03/b3967116.htm

 SMIT, Edith a Eva VAN REIJMMERSDAL a Peter NEIJENS. Today’s Practice of Brand Placement and the 171

Industry Behind It. In: International Journal of Advertising, 2009, 28(5), s. 761-782. ISSN 1759-3948.

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product placement & Brand Strategy in the Entertainment  172

Business. London and Philadelphia: Kogan Page, 2007, s. 27-35. ISBN 0 7494 4940 3.
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K najčastejšie diskutovaným aspektom product placementu z  pohľadu 

cieľovej skupiny patrí etickosť začleňovania komerčnej správy do nekomerčného 

obsahu, z  pohľadu marketingovej praxe predovšetkým dosiaľ nedostatočne 

preukázaná efektivita. Product placement sa najčastejšie aplikuje v komplexe 

ďalších propagačných aktivít -  forma integrácie značky sa však môže zásadne líšiť, 

preto sa nedá jednoznačne verifikovať jeho vplyv na budovanie povedomia 

o  značke (i  keď v  zahraničí bolo realizovaných viacero odborných štúdií, ktoré 

majú tendenciu kvantifikovať mieru efektívnosti product placementu 

predovšetkým v  kontraste s  klasickou televíznou reklamou). Napriek týmto 

nedostatkom sa product placement čoraz viac využíva aj na Slovensku, 

predovšetkým v  seriálovej produkcii, ktorá tematicky poskytuje priestor pre 

umiestňovanie produktov a  značiek z  rôznych oblastí, zvlášť produktov 

každodennej spotreby, potravín či automobilov, ktoré možno veľmi nenáročné 

zakomponovať priamo do deja. Práve nevtieravosť, funkčná autenticita 

a  prirodzené prepojenie komerčnej informácie s  dejom sa radí k  základným 

výhodám product placementu oproti klasickej televíznej reklame a  reklamným 

spotom. 

Analýza product placementu v seriáli Búrlivé víno 

Búrlivé víno patrí v súčasnosti k najsledovanejším komerčným seriálom slovenskej 

produkcie  a prostredníctvom nadštandardných trhových podielov nad priemer 173

televízie zvyšuje aj celkový podiel TV Markíza na trhu.  (Graf 1)  174

V absolútnych číslach to predstavuje priemerný počet divákov nad 12 rokov okolo 

747 tisíc (rating 16 %), v reklamne dôležitej cieľovej skupine 12 až 54 rokov je to 

355 tisíc divákov (rating 10,9 %). Priemerný podiel na trhu je 29,7 %.  175

 POLÁŠ, Martin. Búrlivé víno vs. Divoké kone. Takéto sú čísla po štvrťroku [online]. Mediálne, 2015  [cit. 173

2015-04-15]. Dostupné na: http://medialne.etrend.sk/televizia/burlive-vino-vs-divoke-kone-taketo-su-cisla-po-
stvrtroku.html

 KRASKO, Ivan. Búrlivé víno: akú mal jeseň najsledovanejší slovenský seriál [online]. Stratégie.sk, 2014 [cit. 174

2015-04-04]. Dostupné na: http://strategie.hnonline.sk/spravy/media/burlive-vino-aku-mal-jesen-najsledovanejsi-
slovensky-serial

 KRASKO, Ivan. Búrlivé víno: akú mal jeseň najsledovanejší slovenský seriál 175
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Graf 1 - Vývoj trhových podielov Búrlivé víno a TV Markíza na jaseň 2014 

                       /  

Zdroj:http://strategie.hnonline.sk/spravy/media/burlive-vino-aku-mal-jesen-najsledovanejsi-

slovensky-serial 

Aj pre úspešnosť seriálu na trhu predpokladáme výraznú mieru výskytu 

umiestnených produktov a značiek, čo sa nám potvrdilo už pri rešerši  dostupných 

zdrojov o   product placemente v  slovenských seriáloch. Dramaturgický žáner 

seriálu zároveň predpokladá širšiu škálu a  rozsah použitých foriem product 

placementu oproti publicistickým či zábavným programom televízie, prípadne 

filmovej tvorbe, kde rozsah a forma product placementu vo výraznej miere závisia 

od témy filmu - na autorský zámer, obsahovú vyváženosť a  kvalitu diela  je 

zvyčajne kladený väčší dôraz. Slovenský pôvod seriálu predstavuje vyššiu 

relevanciu analýzy pre lokálne prostredie a potreby.  

Zastúpené formy product placementu v seriáli Búrlivé víno by s ohľadom na 

jeho časovú aktuálnosť a audiovizuálny charakter mali reflektovať súčasnú úroveň 

a dostupné možnosti používania tohto prostriedku marketingovej komunikácie na 

Slovensku. Zároveň sledovanosť seriálu, t.j. jeho preferencia u  divákov, ktorá sa 

reflektuje v  následnom záujme klientov a  spoločností o  product placement ako 

súčasť použitého mediamixu, reprezentuje postoj marketingových pracovníkov 

a komerčných subjektov z  rôznych výrobných a nevýrobných segmentov na trhu 

voči tejto komunikačnej metóde ako forme podpory značky, produktov alebo 

služieb. 

Hlavným cieľom tejto štúdie je analýza použitých foriem product placementu 

v  najsledovanejšom seriáli z  domácej produkcie. K  čiastkovým cieľom patrí 

komparácia jednotiek seriálu, jednotlivých sérií, resp. rokov, za účelom analýzy 

vývoja použitých foriem product placementu. K čiastkovým cieľom možno priradiť 
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aj analýzu kategórií produktov, na ktorých propagáciu sa používa product 

placement.  

V  kontexte známych teoretických poznatkov o  product placemente sme sa 

rozhodli stanoviť si výskumné hypotézy, ktoré sa týkajú predovšetkým foriem 

a  frekvencie výskytu product placementu v  seriáli Búrlivé víno. Vychádzame zo 

zistení, že seriál je spomedzi domácej produkcie televízií najsledovanejší, a preto 

bude o  umiestňovanie produktov zo strany lokálnych firiem veľký záujem. Na 

základe toho sa domnievame, že bude platiť hypotéza: 

• H1: Product placement sa vyskytuje v každej sledovanej epizóde seriálu;  

Zároveň v kontexte dostupných analýz foriem product placementu v slovenských 

seriáloch a tiež názoru, že product placement by mal byť predovšetkým nenásilné 

a kontextuálne začlenenie produktu, značky alebo služby do deja,  s vyváženým 176

obsahom komerčných informácií v nekomerčnom obsahu, predpokladáme, že bude 

platiť hypotéza: 

• H2: Z foriem product placementu prevláda pasívny nad aktívnym; 

Jedným z cieľov analýzy je sledovať aj vývoj product placementu a jeho foriem od 

začiatku vysielania seriálu v  roku 2013 až do marca 2015. Hoci predpokladáme 

záujem rôznych klientov o jeho umiestnenie a  úsilie čo najväčšmi exponovať svoje 

produkty a služby, možno očakávať snahu o zachovanie obsahovej integrity a  istej 

miery obsahu komerčných informácií. Preto sa domnievame, že bude platiť 

nasledovná hypotéza: 

• H3: Medziročne sa miera použitých foriem product placementu zásadne 

nemení; 

S  ohľadom na predchádzajúce hypotézy nás zaujíma - kto patrí k zadávateľom 

product placementu na Slovensku, resp. ktorý segment a  kategória produktov 

a  služieb prevláda. Rozhodli sme sa vychádzať z delenia KRAMOLIŠA 

a  DRÁBKOVEJ a  z navrhovaných 9 skupín: automobily, spotrebná elektronika, 

mobilné telefóny a počítače, potraviny a nápoje, cestovné kancelárie a destinácie, 

ostatné služby, transportné služby, finančné inštitúcie a produkty dennej 

 LEHU, Jean-Marc. Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the Entertainment Business. 176
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spotreby.  Z  výskumov českých autorov síce vychádza ako najpreferovanejšia 177

kategória automobily, v kontexte predchádzajúcej analýzy product placementu 

v slovenských seriáloch však predpokladáme, že bude platiť nasledovná hypotéza: 

• H4: Product placement sa najčastejšie vyskytuje v kategórii, ktorá vychádza 

zo základných potrieb cieľovej skupiny a  zároveň je predmetom 

frekventovaných nákupov (jedlo a potraviny); 

Metódy skúmania 

Za metódu skúmania sme si zvolili obsahovú analýzu, ktorá je vhodná ako 

výskumná technika pre objektívne, systematické a kvantitatívne porovnanie 

a  popis obsahu komunikácie.  Je to výskumný kvantitatívny nástroj, ktorý 178

umožňuje prevod jednotiek komunikácie do merateľných premenných. 

V  obsahovej analýze sa skúmajú texty (obrazy) s  ohľadom na výskyt vybraných 

znakov, čo je vhodné predovšetkým na komparáciu javov.  Kvantifikácia v tomto 179

prípade slúži pre objektivizáciu získaných výsledkov. Teória obsahovej analýzy 

umožňuje tiež kombinovať kvantitatívnu analýzu s  kvalitatívnou, čo 

predstavuje hlbšie pochopenie problému.  Pre túto metódu sme sa rozhodli aj 180

v našej štúdii. 

Schopnosť prevodu obsahu komunikácie na merateľné jednotky a  ich 

následná objektívna interpretácia patrí k nesporným výhodám obsahovej analýzy. 

Kritici obsahovej analýzy však poukazujú na limity tejto metódy predovšetkým 

z hľadiska nutnosti začlenenia kódovaných textov do obmedzených kategórií a tiež 

 KRAMOLIŠ, Jan and Martina DRÁBKOVÁ. Types, Forms and Major Product Categories of Product Placement in 177

the Czech Republic. In: Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2012, vol. 2012, pp. 11. ISSN 
2169-0367.

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9.178

 DVOŘÁKOVÁ, Ilona. Obsahova analýza/ formální obsahová analýza/kvantitativní obsahová analýza [online]. 179

Antropowebzin, 2010 [cit. 2015-04-08]. Dostupné na: http://antropologie.zcu.cz/obsahova-analyza-formalni-obsahova-
analyza-kvantitativni-obsahova-analyza

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-200-9.180
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na skutočnosť, že výskumník môže obsah komunikácie interpretovať odlišne, ako 

to mienil autor.  181

Pri aplikácii obsahovej analýzy je použitý štandardizovaný postup, ktorý 

pozostáva zo stanovenia cieľa, z  definície druhu obsahu, ktorý môže byť 

v písomnej, verbálnej alebo audiovizuálnej forme, z voľby jednotiek obsahu a vo 

vytvorení kategorizačného kľúča.  V  tejto štúdii sme aplikovali horeuvedené 182

štandardy obsahovej analýzy a na základe stanovených hypotéz sme sa rozhodli 

pre kategorizáciu zistení podľa nasledovných aspektov a  kategorizačného kľúča: 

použitý typ zobrazenia a  umiestňované kategórie produktov. Pre kategorizáciu 

v kontexte použitého typu zobrazenia sme zvolili základné rozdelenie na pasívny 

a  aktívny product placement, s  ktorým pracujú aj slovenské komerčné televízie, 

keďže predmetom výskumu je seriál z produkcie televízie Markíza. V tomto ohľade 

chápeme toto rozdelenie foriem product placementu nasledovne: 

• pasívny – produkt je zobrazený ako súčasť scény, ale nepoužíva sa - nie je to 

rozhodujúce, pretože dominantný je v zábere; 

• aktívny – produkt je použitý protagonistom bez alebo so slovnou zmienkou 

ako súčasť scenára; 

Keďže k  významným faktorom, ktoré prispievajú k  efektivite umiestňovania 

produktov patrí spôsob použitia product placementu, rozhodli sme sa aplikovať aj 

kategorizáciu, ktorú uvádzajú autori DELORME a REID , LAW a  BRAUN , 183 184

NEBENZAHL a SECUNDA  alebo TURCOTTE : 185 186

• vizuálny;  

• verbálny;  

 MCQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. 181

 KOLLÁRIK, Teodor a Eva SOLLÁROVÁ. Metódy sociálnopsychologickej praxe. Bratislava: Ikar, 2004, str. 15. 182

ISBN 8055107653.

 DELORME, Denise E. & Leonard N. REID. Moviegoers’experiences and interpretations of brands in films revisited. 183

In: Journal of Advertising, 1999, vol. 28, iss. 2, pp. 71-95. ISSN 0091-3367.

 LAW, Sharmistha & Kathryn A. BRAUN. I’ll have what she’s having: Gauging the impact of product placements on 184

viewers. In: Psychology & Marketing, 2000, vol. 17, iss. 12, pp. 1059-1075. ISSN 1520-6793. 

 NEBENZAHL, Israel D. & Eugene SECUNDA. Consumers’ attitudes toward product placement in movies. In: 185

International Journal of Advertising, 1993, vol. 12, iss. 1, pp. 1-11. ISSN 265-0487.

 TURCOTTE, Samuel. Gimme A Bud! — The Feature Film Product Placement Industry [online]. The University of 186

Texas at Austin, 1995. Dostupné na: http://advertising.utexas.edu/research/papers/ Turcotte.html
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• použitý (používanie produktu); 

Toto delenie sa nám zdá vhodnejšie v kontexte efektivity a uvádzaných aspektov 

recognition a recall, ktoré sme opísali v kapitole o efektivite product placementu, 

kde predpokladáme, že hoci aktívny product placement je v  ponímaní televízií 

hodnotený ako kvalitnejší a  lepší (minimálne po ekonomickej stránke), jeho 

efektivita vo veľkej miere závisí od konkrétneho prevedenia (t.j. či ide o verbálnu 

zmienku alebo o narábanie s produktom). V druhom prípade totiž nemusí divák 

rozoznať o  aký produkt alebo značku ide, tým product placement dostatočne 

nespĺňa svoju funkciu a  nepodieľa sa na budovaní povedomia o  značke a  jej 

imidžu.  

Pre kategorizáciu v  kontexte umiestňovaných kategórií produktov sme sa 

rozhodli aplikovať členenie podľa autorov KRAMOLIŠA a  DRÁBKOVEJ, ktoré 

uvádzajú nasledovné kategórie:  187

• automobily; 

• spotrebná elektronika; 

• mobilné telefóny a počítače; 

• jedlo a nápoje; 

• cestovné kancelárie a destinácie; 

• ostatné služby; 

• transportné služby; 

• finančné inštitúcie;  

• produkty dennej spotreby; 

Predmetom skúmania je audiovizuálny obsah, preto samotná obsahová analýza 

prebiehala sledovaním seriálu a zaznamenávaním pozorovaných foriem a kategórií 

product placementu, takže analýzu bolo možné rozdeliť do dvoch etáp: 

záznamovej a spracovateľskej. Do tabuliek sme značili umiestnený produkt alebo 

značku, kategóriu, do ktorej patrí a  tiež použité formy product placementu. Aby 

sme vyjadrili frekvenciu používania jednotlivých foriem, a  neskôr ich mohli 

 KRAMOLIŠ, Jan and Martina DRÁBKOVÁ. Types, Forms and Major Product Categories of Product Placement in 187

the Czech Republic. 
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kvantifikovať, nezaznamenávali sme len prítomnosť samotného javu na jeden diel, 

resp. sériu, ale aj počet zobrazení, kde bola za jednotku zobrazenia definovaná 

jedna scéna seriálu, tak, ako to udávajú a garantujú aj televízie. Pre potreby 

spätnej kontroly, resp. nutnosti vrátiť sa ku konkrétnemu obsahu, sme značili aj 

jednotlivé epizódy, v ktorých sme product placement zaznamenali. 

Výskumný súbor  

Základný výskumný súbor tvoria všetky epizódy pôvodného slovenského denného 

seriálu z  produkcie TV Markíza, Búrlivé víno, za obdobie od začiatku jeho 

kontinuálneho vysielania od 1. januára 2013 do 31. marca 2015. Počas tohto 

obdobia bol seriál rozdelený do niekoľkých sérií s rôznym počtom častí, aktuálne 

sa vysiela jeho 5. séria, do konca sledovaného obdobia je to presne 400 dielov:   188

• 1. séria - 109 dielov - od 1. januára 2013 do 18. júna 2013;  

• 2. séria - 94 dielov - od 20. júna 2013 do 20. decembra 2013; 

• 3. séria - 86 dielov - od 20. januára 2014 do 26. júna 2014; 

• 4. séria - 68 dielov - od 18. augusta 2014 do 11. decembra 2014; 

• 5. séria v sledovanom období - 43 dielov - od 5. januára 2015 do 31. 

marca 2015; 

o 5. Séria - od 5. januára 2015 do júna 2015  

Rozhodli sme sa do výskumu zahrnúť aj epizódy odvysielané do konca marca 2015 

ako podklad pre čiastkovú komparáciu vývoja product placementu počas 

jednotlivých rokov, kde pracujeme s  predpokladom, že s  novým kalendárnym 

rokom zvyčajne dochádza k úprave podmienok mediálnej komerčnej komunikácie 

a cenovej stratégie televízií, zároveň sa nadväzuje spolupráca s novými klientmi, 

ktorí sa rozhodli na základe svojej ročnej stratégie a  plánov zahrnúť vrámci 

mediamixu aj iné formy a prostriedky marketingovej komunikácie.  

Až na príležitostné výnimky (sviatky, prázdniny) je frekvencia vysielania 

seriálu     4-krát do týždňa. V prvom roku vysielania to bolo počas pracovného 

 Búrlivé víno 2013 -2015 [online]. Voyo.sk, 2015 [cit. 2015-04-10]. Dostupné na: http://voyo.markiza.sk/serialy/188

19462-burlive-vino-v
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týždňa s výnimkou stredy, začiatkom 3. série sa vysielacie dni upravili od pondelka 

do štvrtka, so štartom speváckej súťaže Hlas Česko-Slovenska sa vysielacia 

štruktúra vrátila do predchádzajúcej podoby. Štvrtá séria sa opäť vysielala od 

pondelka do štvrtka a v rovnakej periodicite sa pokračuje aj v aktuálnej sérii. Čas 

vysielania je od 20.30, výnimku tvorili len diely pri spustení vysielania seriálu 

v roku 2013, kedy bol pôvodný čas vysielania od 17.55, ale vzhľadom na markantne 

stúpajúcu sledovanosť sa seriál presunul do hlavného vysielacieho času. 

V kontexte dĺžky trvania jednotlivých častí, zhruba 50 minút, predstavuje 

základný výberový súbor 400 dielov veľmi široký celok (cca 335 hodín) a bolo by 

časovo náročné sledovať všetky diely. S ohľadom na informácie od interného 

zdroja z TV Markíza o zvyčajne dlhodobej spolupráci klientov na úrovni minimálne 

jedného mesiaca (zhruba 16 dielov) a zvyčajne garantovaných formách 

a  početnosti týchto foriem umiestnenia produktov a  značiek (pasívny/aktívny), 

sme sa rozhodli zúžiť výberový súbor na každý piaty diel (1, 5, 10, 15...). Túto 

periodicitu sme nasledovali po jednotlivých rokoch, tak ako sú epizódy uložené 

v archíve, takže za prvý rok vysielania seriálu to predstavuje 41 dielov, za druhý 

rok 31 dielov, za vybranú časť tretieho roka 9 dielov. Celkovo to zahŕňa 81 dielov 

seriálu Búrlivé víno, teda približne 4050 minút audiovizuálneho obsahu. 

Záznamová etapa analýzy, teda sledovanie jednotlivých epizód a zaznamenávanie 

foriem product placementu, prebiehalo v  období od januára 2015 do polovice 

apríla 2015. 

Výsledky obsahovej analýzy 

Analýza použitých foriem product placementu prebiehala na úrovni značky 

a frekvencie výskytu jednotlivých typov umiestnenia na počet scén (bez ohľadu na 

dĺžku scény, záberu alebo zobrazenia), v  ktorých boli produkty a  značky 

integrované. Kategorizácia zahŕňala rozdelenie na aktívny a  pasívny product 

placement, resp. na vizuálny, verbálny a  použitý. Z  dôvodu medziročného 

porovnania sme zaznamenávali aj sériu, resp. diel, kde boli produkty a  značky 

umiestnené. (Tabuľka 1) 
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Product placement v  seriáli Búrlivé víno od začiatku vysielania v  januári 

2013 do konca marca 2015 aplikovalo 23 značiek, z  toho dve - Honda a  Sony 

nadviazali spoluprácu vrámci dvoch sérií. Celkovo sme zaznamenali 237 scén, kde 

boli umiestnené produkty a  značky, z  toho 76 percent tvoril pasívny product 

placement v  podobe produktu umiestneného v  priestore, ktorý tak zvyčajne 

dotváral realistické prostredie scény, najčastejšie v  kuchyni, kancelárii alebo 

lekárskej ordinácii. Aktívne umiestnenie produktov sme zistili v  57 prípadoch, 

z toho 86 percent tvoril použitý product placement, t.j. produkt nebol umiestnený 

len v priestore, ale postavy s ním aj manipulovali. Najnižšiu frekvenciu použitia 

sme zaznamenali pri verbálnom product placemente, konkrétne v  ôsmich 

prípadoch, kde boli značka alebo produkt implementované do deja aj slovne, 

postavy buď explicitne zmienili názov značky alebo vo viacerých vetách uviedli 

charakteristiku produktu a  jeho pozitívne vlastnosti. V  takom prípadne bola 

značka alebo produkt demonštrované aj vizuálne.  

V prvej sérii seriálu sme zaregistrovali spolu 8 značiek, ktoré sa rozhodli 

použiť product placement. Prevládalo pasívne umiestnenie produktov a  značiek, 

ktoré tvorilo viac ako 88 percent všetkých umiestnení, len v šiestich prípadoch bol 

produkt umiestnený aktívne, z toho raz verbálne, v ostatných prípadoch sa s nim 

manipulovalo. 

Tabuľka 1 - Výsledky obsahovej analýzy product placementu v seriáli Búrlivé víno 
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/  

Hneď v prvej epizóde sa objavili 3 automobilové značky a každá z nich mala 

dokresliť charakter, resp. spoločenský a ekonomický status postáv. V  prípade 

značky BMW bol okrem pasívneho vizuálneho umiestnenia použitý aj aktívny, 

konkrétne použitý product placement, kde bol automobil hlavným aktérom 

úvodnej zápletky, kde hlavný mužský hrdina spôsobil kolíziu jeho auta s hlavnou 

ženskou postavou seriálu, ktorá nepozorne prechádzala cez cestu. (Obr. 1) Ostatné 

automobily mali len pasívne umiestnenie. 

1.séria produkt/značka/služba aktívny pasívny vizuálny verbálny použitý
1 BMW 1 2 2 1
1 Citroen 1 1
1 Škoda 1 1
5-25 Marco Mirelli - pánske košele 5 5
10-50, 65, 95 Asus EEE 4 9 9 4
15 Dacia 1 1
15 VAIO 1 1
55- 105 Lagris -ryža 24 24
Spolu 49 6 43 43 1 5
2.séria produkt/značka/služba aktívny pasívny vizuálny verbálny použitý
1/110- 91/200 Popradské baliarne - káva, čaj 5 58 58 1 4
1/110 Chupa-Chups lízatká 1 1 1 1
1/110 Dr. Max lekáreň 1 1
51/160, 56/165 Honda 1 1 1 1
51/160 Bunker - golfový vak 1 1 1 1
51/160 Treska 1 1
61/170, 81/190 Andrea Bocelli koncert 1 1
Spolu 72 9 63 63 3 6
3.séria produkt/značka/služba aktívny pasívny vizuálny verbálny použitý
30 Honda 1 1
35-50 Sony 4 14 14 1 3
40-80 Elesko 4 20 20 1 3
65, 70 Nescafe 6 6
Spolu 49 9 40 40 2 7
4.séria produkt/značka/služba aktívny pasívny vizuálny verbálny použitý
4/90 - 64/150 Sony 25 11 11 1 24
19/105 Allianz - poistenie 1 1
34/120 - 64/150 Zlatá studňa 4 6 6 4
34/120 - 64/150 Klember - čaj, káva 3 15 15 3
44/130 Palma - oleje 1 1
64/150 Tatrakon - Morca Della, paštéty 1 1
Spolu 67 33 34 34 2 31
5.séria produkt/značka/služba aktívny pasívny vizuálny verbálny použitý
Spolu 0 0 0 0 0 0

product placement aktívny pasívny vizuálny verbálny použitý
237 57 180 180 8 49SPOLU
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Obr. 1 - Aktívny product placement značky BMW 

               /  

                    Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/8335-burlive-vino-01-01-01-2013 

Počítačové produkty Asus a VAIO mali predovšetkým pasívne umiestenie a slúžili 

ako funkčný doplnok kancelárie alebo pracovného priestoru postáv, v  prípade 

značky Asus postavy s počítačom aj manipulovali. Značku bolo možné rozoznať 

prostredníctvom malého loga. Názov automobilovej značky Dacia bol zmienený 

explicitne verbálne pri opise špecifickej udalosti, značku sme zaznamenali len 

v jednej epizóde seriálu. Od piateho dielu sme zaznamenali umiestnenie pánskych 

košieľ značky Marco Mirelli, ktorá sa profiluje ako prémiová značka pánskeho 

oblečenia s individuálnym prístupom ku klientom.  Použité odevy mali rovnako 189

slúžiť na dokreslenie spoločenského a ekonomického statusu hrdinu. Vo všetkých 

zaznamenaných prípadoch išlo o  pasívne umiestnenie prostredníctvom 

zobrazeného loga na prednej časti košele. (Obr. 2) 

Obr. 2 - Pasívny product placement značky Marco Mirelli 

 Služby Marco Mirelli [online]. Marco Mirelli [cit. 2015-04-30]. Dostupné na: https://www.marcomirelli.com189
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                         Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/8458-burlive-vino-10-14-01-2013 

Produkty značky Lagris, konkrétne ryža, boli prítomné od 55. časti až do konca 

prvej série prostredníctvom pasívneho umiestnenia, najčastejšie ako súčasť 

kuchynského vybavenia. Logo a značka neboli dostatočne vizibilné, produkt sa dal 

rozoznať predovšetkým podľa typických farieb obalu. (Obr. 3) 

Obr. 3 Pasívny (vizuálny) product placement značky Lagris 

                        /  

                  Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/10981-burlive-vino-100-31-05-2013 

Najvyšší počet scén s  umiestnenými produktmi alebo značkami sme 

zaznamenali v  druhej sérii seriálu. Vysoký podiel product placementu je 

dôsledkom celosezónnej spolupráce produkcie seriálu so spoločnosťou Baliarne 

obchodu Poprad, producenta čajov a  kávy. Viac ako 90 percent umiestnení bolo 

pasívnych v podobe škatuľky čaju na kuchynskej doske, drevenej dózy na čajové 
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vrecúška v  reštaurácii a  plagátov s  kľúčovým vizuálom v  prostredí reštaurácie 

alebo nemocnice. V  štyroch prípadoch sa s produktmi manipulovalo, postavy si 

robili čaj alebo kávu, logo a značka však boli veľmi ťažko rozoznateľné, v  jednom 

prípade išlo o  verbálnu zmienku konkrétneho produktu značky. Použitý product 

placement sme zaznamenali pri značke lízaniek Chupa-Chups (Obr. 4), ktoré boli 

vhodne integrované do príbehu v ordinácii pediatra. 

Obr. 4 - Aktívny (použitý) product placement značky Chupa-Chups 

                   /  

             Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/11358-burlive-vino-110-20-06-2013 

Druhá séria obsahovala niekoľko verbálnych zmienok na produkty a  značky, 

konkrétne Tresku alebo automobil Honda, v  druhom prípade nebola značka 

explicitne menovaná, boli však uvedené pozitívne vlastnosti vozidla a  rozhovor 

bol doplnený letáčikom, ktorý jedna z  postáv držala v  ruke. V  druhej polovici 

druhej série sa objavil aj pasívny vizuálny product placement v podobe plagátov na 

pripravovaný koncert Andrea Bocelli a Nela Pocisková. (Obr. 5)  

Obr. 5 - Pasívny product placement koncrtu Andrea Bocelli a Nely Pociskovej 
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                    /  

                Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/13332-burlive-vino-170-18-10-2013 

Koncert bol propagovaný v Búrlivom víne aj prostredníctvom verbálneho product 

placementu - táto scéna sa s  najväčšou pravdepodobnosťou odohrala v  epizóde 

mimo nášho výberového súboru. Pasívny aj aktívny product placement v podobe 

používania produktu mala značka Bunker - výrobca športového oblečenia 

a doplnkov pre golf. Produkty boli síce vhodne zakomponované do deja, ale logo 

značky bolo veľmi ťažko rozoznateľné. 

V  tretej sérii Búrlivého vína sme zaznamenali len štyri umiestnené značky, 

napriek tomu počet scén, v ktorých sa vyskytovali, bol vyšší ako v prvej sérii, kde 

bol počet umiestnených značiek dvojnásobný. Z predchádzajúcej série pokračovala 

v product placemente značka Honda, ktorej automobil postavy seriálu používali. 

Značka Sony mala umiestnené mobilné telefóny a  tablety najčastejšie pasívnou 

vizuálnou formou, v  jednom prípade bol použitý verbálny product placement bez 

explicitnej zmienky názvu značky, postava držala mobilný telefón v ruke, značka 

sa dala rozoznať len veľmi komplikovane (Obr. 6), v  ďalších 3 prípadoch postavy 

s mobilným prístrojom telefonovali.  

Obr. 6 - Aktívny product placement značky Sony 
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                       /  

           Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/15512-burlive-vino-iii-35-21-03-2014 

V prípade značky Nescafé sme zaznamenali šesť pasívnych umiestnení v podobe 

loga na produktoch, alebo obaloch umiestnených v priestoroch kuchyne. (Obr. 7) 

Obr. 7 - Pasívny product placement značky Nescafé 

                        /  

Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/16322-burlive-vino-iii-70-29-05-2014 

Spoločnosť Elesko, ktorej interiéry aj exteriéry využíva produkcia Búrlivého vína na 

nakrúcanie, mala v  tejto sérii pomerne rozsiahly product placement, najčastejšie 

v podobe pasívneho umiestnenia loga v priestoroch seriálovej reštaurácie, v troch 

prípadoch sa s produktmi manipulovalo, v jednom došlo k verbálnej zmienke.  

V  štvrtej sérii seriálu sa komunikovalo šesť značiek, zároveň sme 

zaznamenali najvyšší podiel aktívneho product placementu, ktorý tvoril až 50 

percent všetkých umiestnení, z  toho väčšina v podobe používania  produktu. 
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Z  predchádzajúcej série pokračovala v  product placemente značka Sony, 

predovšetkým aktívnou formou a  používaním mobilných telefónov. V  takýchto 

prípadoch bolo logo značky, resp. typ telefónu len veľmi problematicky 

rozoznateľné. Výrobcovia nápojov, Zlatá studňa a  Klember, zvolili podobnú 

stratégiu umiestňovania prostredníctvom pasívneho zobrazenia produktov 

a aktívnym používaním výrobkov postavami (obr. 8).  

Obr. 8 - Pasívny (vizuálny) product placement značiek Klember a Zlatá studňa      

/  /  

                  Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/18052-burlive-vino-iv-120-14-10-2014    

                  

Značka Allianz prezentovala verbálne svoje poistenie.  V  tomto prípade 190

vyznel rozhovor postáv príliš silene a  rušivo, obzvlášť z  dôvodu, že obsah 

rozhovoru nemal vplyv na posun deja, t.j. nebol ani vhodne zaintegrovaný. 

Produkty značiek Palma a  Tatrakon sme zaznamenali v  jednom prípade a  to 

v podobe vizuálneho umiestnenia. 

V  deviatich dieloch ostatnej série seriálu sme nezaregistrovali žiadny 

product placement, čo však nebolo prvýkrát, podobná situácia nastala aj začiatkom 

tretej série, keď sme do 30. dielu nezaznamenali žiadne umiestnené značky 

alebo produkty (viď Tabuľka 1, str. 100 ). 

 Ž: „Odskočila som si z práce do Allianzu kvôli poisteniu.“ 190

M: „A čo? Stalo sa niečo?“ 
Ž: „Nie...ale poistenie Môj život ti kryje nielen úraz a vážnu chorobu, ale je to zároveň investícia do fondov.“ 
M: „Áa, áno, áno, spomínam si, hovorila si mi o tom...“ 
Ž: „No, tak som si pridala ešte aj poistenie, keby náhodou som bola bez práce alebo na invalidnom dôchodku...“
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Z  hľadiska umiestňovaných kategórií sme zvolili spomínanú klasifikáciu 

podľa českých autorov KRAMOLIŠA a DRÁBKOVEJ do 9 skupín.  V  sledovanej 191

výskumnej vzorke epizód seriálu Búrlivé víno sme zaznamenali prítomnosť 

dvadsaťtri značiek a produktov, ktoré sme priradili do šiestich kategórií. (Tabuľka 

2) 

Tabuľka 2 Výskyt značiek v  kategóriách produktov 

/  

Najmenej frekventovanou kategóriou bolo jedlo a nápoje, ktoré je možné vhodne 

umiestniť prostredníctvom pasívneho product placementu, preto má tento 

segment aj najvyšší počet scén s  umiestnenými produktmi a  značkami a  tiež 

s  pasívnym, resp. vizuálnym product placementom, ktorý tvorí až 76 percent 

z celkového počtu pasívnych umiestnení. V poradí druhou kategóriou s najvyšším 

počtom značiek sú automobily, kde je podiel pasívneho a aktívneho umiestnenia 

takmer totožný, celkový počet scén je však pomerne nízky, čo môže byť spôsobené 

aj tým, že prevažná časť seriálu sa odohráva v  interiéroch. Takmer totožné 

množstvo aktívneho a  pasívneho umiestnenia má aj kategória mobilných 

telefónov a  počítačov s  tromi značkami. S ohľadom na charakter produktov je 

prirodzené, že takmer vo všetkých prípadoch aktívneho umiestnenia ide 

o manipuláciu s produktom. Zhodný počet značiek majú kategórie ostatné služby 

a  produkty dennej spotreby, jednu značku sme zaznamenali medzi finančnými 

Kategória značky aktívny pasívny vizuálny verbálny použitý
Automobily 5 4 5 5 2 2
Spotrebná elektronika 
Mobilné telefóny a počítače 3 33 35 35 2 31
Jedlo a nápoje 10 18 132 132 3 15
Cestovné kancelárie a destinácie
Ostatné služby 2 2 2
Transportné služby
Finančné inštitúcie 1 1 1
Produkty dennej spotreby 2 1 6 6 1
SPOLU 23 57 180 180 8 49

product placement

 KRAMOLIŠ, Jan and Martina DRÁBKOVÁ. Types, Forms and Major Product Categories of Product Placement in 191

the Czech Republic. In: Journal of Eastern Europe Research in Business & Economics, 2012, vol. 2012, pp. 11. ISSN 
2169-0367.
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inštitúciami. V kategóriách spotrebná elektronika, cestovné kancelárie a destinácie 

a transportné služby sme nezaznamenali žiadne umiestnené značky.  

V kontexte analýzy Búrlivého vína považujeme toto rozdelenie na kategórie 

v niektorých segmentoch až príliš špecifikované, napr. automobily vs. transportné 

služby alebo mobilné zariadenia vs. spotrebná elektronika. V niektorých prípadoch 

by si to naopak vyžadovalo ďalšiu samostatnú kategóriu (napr. zábava, prípadne 

rozdelenie potravín na nápoje a  jedlo). Nevýhoda pevne stanovenej kategorizácie 

sa prejavila v  prípade koncertu Andrea Bocelliho, ktorý sme museli zaradiť pod 

segment ostatné služby, keďže nebolo možné zaradenie pod inú, špecifickejšiu 

kategóriu.  

V  komparácii jednotlivých sérií a  zatriedenia značiek do kategórií 

dominoval segment jedlo a  nápoje - len v  prípade prvej série to bola kategória 

automobilov. Keďže piata séria neobsahovala žiadny product placement a 

umiestnené produkty a značky, nemožno k nej priradiť ani kategórie. 

V kontexte predchádzajúcich zistení a  výsledkov obsahovej analýzy 

môžeme overiť stanovené hypotézy. Prvá z nich, product placement sa vyskytuje 

v každej sledovanej epizóde seriálu, sa nepotvrdila. Na základe obsahovej analýzy 

sme zistili, že v našom výberovom súbore boli aj také epizódy, ktoré neobsahovali 

žiadny product placement (konkrétne na začiatku druhej série do 30. dielu a tiež 

všetky sledované epizódy piatej série).  

Druhú hypotézu o dominancii pasívneho product placementu nad aktívnym 

možno hodnotiť ako potvrdenú, keďže 76 % všetkých scén s  umiestnenými 

produktmi alebo službami tvoril pasívny product placement. Toto tvrdenie 

zároveň možno uplatniť aj v rámci jednotlivých sérií seriálu, nielen na seriál ako 

celok. 

Komparáciou jednotlivých rokov vysielania (v  roku 2013 vysielaná prvá 

a druhá séria, v roku 2014 tretia a štvrtá séria a nakoniec v roku 2015 piata séria) 

môžeme konštatovať, že tretiu hypotézu, že medziročne sa miera použitých foriem 

product placementu zásadne nemení, nemožno dostatočne uspokojivo potvrdiť ani 

vyvrátiť a to predovšetkým z dôvodu, že piata séria neobsahovala žiadny product 

placement (a  nemožno predpokladať ďalší vývoj). V  prípade, že z  komparácie 
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vylúčime rok 2015, v  prvom roku tvorí miera aktívneho product placementu 12 

percent zo všetkých scén, kde boli umiestnené produkty alebo značky, v  ďalšom 

roku je podiel na úrovni 36 percent. Medziročný rozdiel v  počte scén 

s  umiestnenými produktmi a  značkami je v  absolútnej hodnote 5, čo z  nášho 

pohľadu nie je dostatočný rozdiel na to, aby sme to kvalifikovali ako  výraznú 

odchýlku použitých foriem product placementu. Tento názor sa potvrdzuje aj 

medziročným porovnaním počtu značiek, ktoré celkovo využili product placement 

v Búrlivom víne a tých, ktoré mali aj aktívnu formu umiestnenia. V prvom roku je to 

pätnásť značiek celkovo a  osem takých, ktoré mali aktívny product placement, 

v  druhom roku desať značiek, z  ktorých sedem využilo aj aktívnu formu 

umiestnenia. Na vysokom podiele aktívneho product placementu v druhom roku 

sa podieľa predovšetkým jeden zadávateľ, značka Sony, ktorá v  štvrtej sérii 

zaznamenala markantné množstvo aktívnych umiestnení oproti iným značkám 

a celkovo štandardom seriálu. 

Poslednú hypotézu o najčastejšom výskyte product placementu v kategórii 

jedlo a  nápoje považujeme za potvrdenú, keďže najvyšší počet umiestnených 

značiek a ich produktov, celkovo desať z dvadsaťtri, je práve zo segmentu potravín. 

K  rovnakému záveru nás privádza aj porovnanie počtu scén, v  ktorých sa 

jednotlivé kategórie vyskytujú, jedlo a nápoje tvoria až 73 percent všetkých scén, 

kde boli umiestnené produkty alebo značky. 

V  kontexte výsledkov našej obsahovej analýzy a  stanovených hypotéz sa 

hneď v  prvom prípade dostávame k  otázke frekvencie zobrazenia jednotlivých 

produktov a značiek. Náš prvý predpoklad o výskyte product placementu v každej 

sledovanej epizóde seriálu sa nepotvrdil, očakávali sme na jednej strane väčší 

počet integrovaných značiek, ale aj vyššiu frekvenciu ich zobrazenia. Vychádzali 

sme z  presvedčenia, že záujem klientov o  product placement ako inovatívnu 

marketingovú formu podpory značky sa zvyšuje, a  to úmerne k  sledovanosti 

a  popularite seriálu. Vysvetlením pre tento fakt môže byť kadencia vysielania 

seriálu. Štyri diely do týždňa tvoria audiovizuálny obsah v  dĺžke 200 minút 

a  z produkčného hľadiska je náročné zabezpečiť už len samotné natáčanie. Ako 

potvrdil interný zdroj z televízie Markíza, obchodné oddelenie niekedy iniciatívne 

  137



oslovuje klientov s ponukou product placementu, ale nie je to pravidlo.  Zároveň 192

spolupráca s klientmi sa zvyčajne nadväzuje na dlhšie obdobie v rozmedzí jedného 

mesiaca (Sony, Zlatá studňa, Klember), v niektorých prípadoch celej série (Baliarne 

obchodu Poprad), konkrétne produkty alebo značky však nemusia byť umiestnené 

v  každej epizóde seriálu, či už na základe zmluvnej dohody medzi klientom 

a obchodným oddelením televízie o  frekvencii zobrazení produktu alebo značky, 

alebo by umiestnenie produktu nebolo vhodné na základe obsahu konkrétneho 

dielu seriálu. V našej analýze možno brať do úvahy aj prvok náhody, keďže náš 

výberový súbor pozostával z  každého piateho dielu seriálu. Je preto 

pravdepodobné, že v  seriáli malo komunikáciu prostredníctvom product 

placementu viac produktov a  značiek, ktoré sme nezachytili, pretože neboli 

súčasťou nášho výberového súboru. Táto domnienka sa nám potvrdila aj po 

dodatočnej komunikácii s  interným zdrojom z obchodného oddelenia v  televízii 

Markíza, kedy sme sa snažili validovať zistenie o  absencii product placementu 

v  prvých troch mesiacoch vysielania piatej série seriálu začiatkom roku 2015. 

Podľa informácií boli v  tomto období umiestnené dve značky, ale ich frekvencia 

umiestnenia nebola pravidelná a výskyt produktov v  jednotlivých dieloch nemal 

časový prienik s naším výberovým súborom. Interný zdroj však zároveň potvrdil, 

že množstvo umiestnených značiek je nižšie v  porovnaní s  predchádzajúcim 

obdobím, resp. sériami. Ako dôvod uviedol dočasný pokles záujmu klientov, 

zároveň vyslovil predpoklad opätovného nárastu počas jesenného obdobia, kedy je 

záujem klientov o  product placement vyšší.  Toto tvrdenie sa zhoduje aj 193

s vývojom v predchádzajúcom roku 2014, kedy sme začiatkom tretej série rovnako 

nezaznamenali žiadne umiestnené produkty až do 30. dielu, no vo  štvrtej sérii, 

vysielanej v druhej polovici roka, bol product placement od prvého sledovaného 

dielu a  rovnako stúpol počet značiek a  tiež frekvencia ich zobrazenia. Túto 

skutočnosť nemožno bezpečne validovať s  prvým rokom vysielania, kde 

predpokladáme, že pred štartom prvej série seriálu vyvinulo obchodné oddelenie 

televízie aj produkcia viac iniciatívy v  súvislosti s  oslovovaním klientov 

 Interný zdroj. TV Markíza, Bratislavska 1/A, Bratislava. Písomná a telefonická komunikácia, 2015.192

 Interný zdroj. TV Markíza, Bratislavska 1/A, Bratislava. Písomná a telefonická komunikácia, 2015.193
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a zabezpečením product placementu. Druhá séria vysielaná v druhej polovici roka 

2013 a množstvo umiestnených produktov a značiek potvrdzuje záujem klientov 

o product placement v jesennom období a vysielacej štruktúre. 

Druhá hypotéza o  prevládajúcej pasívnej forme umiestnenia sa potvrdila. 

Percentuálny podiel pasívneho product placementu v  seriáli Búrlivé víno je 

pomerne vysoký (76 percent), opäť však môžeme počítať s  istou štatistickou 

odchýlkou vzhľadom na náš výberový súbor. Pri formulovaní hypotézy sme 

vychádzali predovšetkým z  obchodných podmienok televíznych staníc, obzvlášť 

televízie Markíza, kde je vrámci obchodného balíka garantovaný vyšší počet 

pasívnych umiestnení ako aktívnych. Hoci finálna dohoda o  forme umiestnenia 

a  zmluvné podmienky sú v  konečnom dôsledku odlišné pre každého klienta 

v  závislosti od viacerých faktorov  (charakter produktu a značky, barterové 194

kompenzácie, sila mediálnej agentúry), štandardne je cena za aktívny product 

placement podstatne vyššia ako za pasívny, a  keďže product placement je 

najčastejšie vnímaný ako doplnkový nástroj marketingovej komunikácie, ktorého 

benefitom oproti klasickej televíznej reklame je aj jeho cenová dostupnosť, 

nemožno predpokladať, že by klienti štandardne prekračovali doporučenú 

frekvenciu aktívneho product placementu a  tým zvyšovali aj celkovú cenu za 

umiestnenie. Jedným z  argumentov pre dominanciu pasívneho product 

placementu je aj obsahová stránka a  autorský zámer, keďže aktívny product 

placement vyžaduje zásah priamo do deja seriálu, jeho integrácia je podstatne 

náročnejšia, navyše - časté komerčné zásahy do obsahu diela by mohli diváka rušiť 

a  odradiť od sledovania seriálu. Výsledky našej obsahovej analýzy z  hľadiska 

dominantných foriem product placementu možno porovnať vrámci lokálneho trhu 

medzi slovenskými televíziami a  ich pôvodnou tvorbou. Z  dostupných 

komparatívnych analýz product placementu v seriálovej tvorbe komerčných 

 Interný zdroj. TV Markíza, Bratislavska 1/A, Bratislava. Písomná a telefonická komunikácia, 2015.194
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televízií na Slovensku  vyplýva, že televízia Markíza využíva v rámci svojej 195

produkcie omnoho viac pasívnu formu umiestnenia, naproti tomu v  produkcii 

televízie JOJ je vysoké zastúpenie aktívneho product placementu, najčastejšie vo 

forme používania produktu.    196

Tretiu hypotézu o  nemennej miere používania product placementu 

v  komparácii jednotlivých rokov nebolo možné vyvrátiť ani potvrdiť. Napriek 

pôvodnému predpokladu, že začiatkom nového kalendárneho roka vstupujú do 

projektov noví klienti, ktorí sa rozhodli pre  doplnenie mediamixu značky 

o  audiovizuálne komunikačné prostriedky, sme vzali do úvahy predovšetkým 

autorský zámer a  zachovanie obsahovej kontinuity, s  ktorou súvisí aj podoba a 

miera integrovaného komerčného obsahu. Hoci zo štatistického hľadiska nebolo 

možné jednoznačne validovať výsledky analýzy, možno konštatovať, že žiadne zo 

zaznamenaných umiestnení nemožno označiť za špecifické alebo jeho prevedenie 

za netradičné, rovnako v  žiadnej epizóde sme nezaznamenali rušivé množstvo 

umiestnených produktov a značiek. Ako sme uviedli už vo výsledkoch, ak by sme 

z komparácie vylúčili piatu sériu, ktorá neobsahovala žiadne umiestnené značkové 

produkty, miera ani množstvo umiestnených značkových produktov a použitých 

foriem product placementu sa medziročne zásadne nemenila. Neplatí to ani 

v  prípade jednotlivých sérií, hoci možno pozorovať tendenciu vyššieho záujmu 

klientov o product placement v seriáli v jesennej vysielacej štruktúre. 

V  súvislosti so štvrtou hypotézou o najčastejšom výskyte umiestnených 

produktov z  kategórie, ktorá vychádza zo základných potrieb cieľovej skupiny 

a  zároveň je predmetom frekventovaných nákupov (jedlo a potraviny) sme sa 

rozhodli pre kategorizáciu podľa autorov KRAMOLIŠA a  DRÁBKOVEJ, ktorí 

realizovali výskum na českom trhu prostredníctvom štruktúrovaných rozhovorov s 

 1. Komparácia foriem product placementu v Ordinácii v ružovej záhrade (TV Markíza) a v Paneláku (TV JOJ), kde 195

seriál z produkcie TV Markíza obsahoval takmer 41% pasívneho umiestnenia, seriál z produkcie TV JOJ len 18%. 
Kategorizačný kľúč analýzy pozostával z 5 kategórií: dominantný záber (priamy záber na produkt), nedominantný záber 
(produkt zaberá menšiu časť záberu), aktívne využitie produktu (herec manipuluje s produktom), pasívne využitie 
produktu (produkt je súčasťou „pozadia“), verbálna zmienka o produkte; analyzovalo sa 5 častí z každého seriálu. 
2. Komparácia foriem product placementu v Búrlivom víne (TV Markíza) a v Paneláku (TV JOJ). Kategorizačný kľúč: 
vizuálny, hovorený a použitý product placement; analyzovalo sa 32 častí z každého seriálu.

 HERINGOVÁ, Lenka. Product placement. Bratislava: Diplomová práca, 2012, s. 90.  196

FAČKOVÁ, Eva. Product placement v slovenských televíznych seriáloch. Bratislava: Bakalárska práca, 2014, s. 41-43.
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24  odborníkmi z  rôznych oblastí televíznej tvorby. Z  ich výskumu vyplýva, že 

k  najčastejšie propagovaným kategóriám patria automobily (40 percent), ďalej 

skupina produktov patriaca pod „ostatné“ (finančné inštitúcie a  elektronické 

príslušenstvo vrátane mobilov), treťou kategóriou v  poradí sú produkty dennej 

spotreby, ďalej nasledujú alkoholické a  nealkoholické nápoje (15 percent).  197

Prieskum kategórií najčastejšie využívajúcich product placement realizovala aj 

česká agentúra Media Master, podľa jej zistení je poradie kategórií nasledovné: 

automobily, mobilné telefóny a počítače, jedlo, nápoje, cestovné agentúry, rezorty, 

služby a transportné spoločnosti.  Pre porovnanie, podobný prieskum realizovali 198

aj v USA autori LA FERLE a  EDWARDS, podľa ktorých je   poradie 

najfrekventovanejších kategórií využívajúcich na propagáciu product placement 

takéto: ostatné služby, produkty dennej spotreby, jedlo a  nápoje, automobily, 

mobilné telefóny a  počítače, finančné inštitúcie a  cestovné agentúry, rezorty 

a  reštaurácie.  Výsledky zahraničných štúdií sme porovnali s  našou analýzou 199

najfrekventovanejších kategórií v seriáli Búrlivé víno. (Tabuľka 3) 

Tabuľka 3 Poradie najfrekventovanejších kategórií, v ktorých sa vyskytuje product placement 

/  

Kategória Búrlivé víno
Kramoliš a 
Drábková Media Master 

La Ferle a 
Edwards

Jedlo a nápoje 1 3 3 3
Automobily 2 1 1 4
Mobilné telefóny a počítače 3 4 2 5
Produkty dennej spotreby 4 2 8 2
Finančné inštitúcie 5 8 4 7
Ostatné služby 5 8 5 1
Spotrebná elektronika 8 5 8 8,5
Cestovné kancelárie a destinácie 8 6 8 6
Transportné služby 8 8 6 8,5

poradie najfrekventovanjších kategórií

 KRAMOLIŠ, Jan and Martina DRÁBKOVÁ. Types, Forms and Major Product Categories of Product Placement in 197

the Czech Republic. 

 Media Master. About us [online]. Media Master, 2009 [cit. 2015-04-27]. Dostupné na: http://www.media-master.cz/.198

 LA FERLE, Carrie & Steven M. EDWARDS. Product Placement: How Brands Appear on Television. In: Journal of 199

Advertising, 2006, 35 (4), s. 65–86. ISSN
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Aby sme dokázali relevantne posúdiť vzájomnú koreláciu poradí kategórií z týchto 

zdrojov, rozhodli sme sa aplikovať výpočet prostredníctvom Spearmanovho 

korelačného koeficientu:  200

/  

Na základe koeficientu vychádza korelácia medzi Búrlivým vínom a  výskumom 

KRAMOLIŠA a DRÁBKOVEJ 0, 66, v porovnaní s prieskumom Media Master 0, 77 

a  s  výskumom autorov LA FERLA a  EDWARDSA 0, 62. Tieto hodnoty svedčia 

o vysokej miere vzájomnej korelácie, obzvlášť v prípade českého prieskumu Media 

Master. Možno preto konštatovať, že naše zistenia o  najfrekventovanejšie 

používaných kategóriách produktov a značiek pre product placement sa vo veľkej 

miere zhodujú so zisteniami z  českých a amerických výskumov. Pre porovnanie, 

korelačný koeficient medzi výskumom od KRAMOLIŠA a  DRÁBKOVEJ a  Media 

Master je 0, 31, v  porovnaní s  LA FERLE a  EDWARDS 0, 39 a  porovnaním 

posledných dvoch zmienených 0, 25. Tieto výsledky naznačujú, že existuje skôr 

nízka pozitívna závislosť medzi týmito rebríčkami.  

K  úskaliam a  obmedzeniam našej obsahovej analýzy možno radiť 

predovšetkým časovú náročnosť záznamovej časti, teda sledovanie seriálu 

a  zaznamenávanie foriem product placementu. Táto forma obsahovej analýzy 

zároveň vyžadovala veľkú mieru pozornosti, v  mnohých prípadoch potrebu 

opakovane sledovať ten istý obsah v  dôsledku nutnosti zaznamenať zistený 

product placement, resp. validovať či ide o konkrétnu značku alebo len generický 

produkt (obzvlášť v prípade pasívneho umiestnenia produktov, ktoré nedominovali 

záberu kamery a  tvorili len doplnok scény). K  zásadným obmedzeniam patrí aj 

výberový výskumný súbor, čo sa prejavilo až pri samotnom hodnotení výsledkov 

obsahovej analýzy, keďže sa dá predpokladať, že v  epizódach mimo nášho 

výberového súboru bolo umiestnených viac značiek, resp. viac aktívnych foriem 

 Spearman's Rank-Order Correlation [online]. Laerd statistics [cit. 2015-05-04]. Dostupné na: https://200

statistics.laerd.com/statistical-guides/spearmans-rank-order-correlation-statistical-guide-2.php 
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umiestnenia produktov a značiek, čo nám znižuje reliabilitu obsahovej analýzy ako 

celku.  

V kontexte výsledkov obsahovej analýzy možno hodnotiť product 

placement v  seriáli Búrlivé víno ako v zásade subtílny prostriedok marketingovej 

komunikácie, ktorý výrazným spôsobom nezasahuje do deja a až na malé výnimky 

neruší diváka pri sledovaní obsahu. Pri tomto hodnotení vychádzame z počtu a 

frekvencie scén a predovšetkým počtu produktov a značiek, ktoré boli umiestnené 

v  našom výberovom súbore. Pri celkovom počte sledovaných epizód, spolu 

osemdesiatjeden, vychádzajú v  priemere na jeden diel takmer tri scény 

s  umiestnenými produktmi alebo značkami, čo možno hodnotiť s  ohľadom na 

približne 50 minútovú dĺžku každej epizódy ako nízke číslo. Kvalitu umiestňovania 

produktov prirodzene nemožno určiť takýmto zovšeobecňovaním, ktoré poukazuje 

len na priemernú frekvenciu zobrazovania komerčného obsahu. Je potrebné 

nahliadať na každú značku a  počet jej zobrazení ako samostatný celok. Podľa 

viacerých autorov zohráva dôležitú úlohu pri efektivite a  celkovo schopnosti 

rozpamätania sa na produkt a značku práve frekvencia ich zobrazenia, ktorá sa 

odkazuje na počet záberov, v  ktorých sú produkt alebo značka zobrazené alebo 

spomenuté. Čím vyššia je frekvencia, tým je prirodzene dlhší čas expozície 

objektu. Značky zároveň musia byť viditeľné dostatočne dlho, aby zaujali 

pozornosť diváka, ale zároveň nie príliš dlho, aby nemali rušivý efekt.  Podľa 201

výsledkov štúdií o  vplyve foriem product placementu a  opakovania na postoj 

spotrebiteľov k  značkám je evidentné, že tieto dva faktory spolu významne 

korelujú. Podľa zistení opakované umiestnenie aktívneho product placementu (tu 

označovaný ako prominentný) zhoršuje postoj k  značke, zatiaľ čo pasívne 

umiestnenie (označované ako subtílny product placement) je vnímané ako 

pozitívne a  jeho striedme opakovanie zlepšuje postoj divákov voči umiestnenej 

značke.  Formy product placementu a frekvencia ich používania v seriáli Búrlivé 202

 ARGAN, Metin & VELIOGLU, M.N. & Mehpare T. ARGAN. Audience Attitudes Towards Product Placement in 201

Movies: A Case from Turkey. In: Journal of American Academy of Business, 2007, 11(1), March, 161-168. ISSN 
1540-1200.

 HOMER, Pamela. Product placement: The Impact of Placement Type and Repetition on Attitude. In: Journal of 202

Advertising, 2009, vol. 38, iss. 3, p. 21-32. ISSN 1557-7805.
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víno sú v súlade s týmito zisteniami, keďže aktívne umiestnenie je využívané len 

zriedkavo a  spravidla sa nerealizuje opakovane v rámci jedného dielu, naopak 

pasívny product placement a  umiestnenie rovnakých produktov a  značiek je 

identifikovateľné aj niekoľkokrát počas jednej epizódy. Na základe toho môžeme 

predpokladať, že formy product placementu a  frekvencia zobrazovania v  seriáli 

Búrlivé víno zlepšuje postoj divákov k zobrazovaným produktom a značkám. Toto 

tvrdenie je platné za predpokladu, že divák je schopný značku zaznamenať a 

identifikovať. 

Ako jedno z  najdôležitejších kritérií kvalitného a funkčného product 

placementu, ktorý diváka neruší, je práve vhodná integrácia produktu alebo značky 

do príbehu a  deja tak, aby bol produkt alebo značka integrálnou a  prirodzenou 

súčasťou obsahu. Zároveň je potrebná dostatočná expozícia, aby si divák produkt 

alebo značku všimol, identifikoval ich a  dokázal si na nich neskôr spomenúť. 

Product placement v Búrlivom víne, aj s ohľadom na prevládajúcu pasívnu formu 

umiestnení hodnotíme ako pomerne nenápadný. V  mnohých prípadoch sme 

nadobudli presvedčenie, že umiestnenie produktu je až príliš subtílne a  divák 

nemal možnosť značku zaznamenať, t.j. ani identifikovať. (Obr. 9) V takom prípade 

sa stráca význam umiestnenia a product placement neplní svoju funkciu.  

Obr. 9- Pasívny (vizuálny) product placement na Popradský čaj                 

/  

Zdroj: http://voyo.markiza.sk/produkt/serialy/13332-burlive-vino-170-18-10-2013 
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Záver 

Obsahová analýza product placementu v  slovenskom televíznom seriáli Búrlivé 

víno poukazuje na až príliš subtílnu integráciu značkového produktu čo 

s  nedostatočnou vizibilitou a  expozíciou môže zapríčiniť, že diváci umiestnené 

produkty nezaznamenajú. Product placement tak stráca svoj primárny význam. 

Práve nedostatočná kontrola nad prevedením patrí k  faktorom, ktoré zásadne 

vplývajú na vnímanie efektivity product placementu ako prostriedku 

marketingovej komunikácie, ktorý sa podieľa na budovaní povedomia o  značke. 

V  súčasnosti však nie je k  dispozícii nástroj alebo reliabilná metóda, ktoré by 

dokázali exaktne skúmať a overiť účinnosť product placementu. V širšom kontexte 

to možno odôvodniť tvrdením, že dojem, ktorý product placement vytvára je 

subliminálneho charakteru (do procesu vstupuje viacero psychologických 

faktorov), zároveň nemožno izolovať product placement od ostatných foriem 

komunikácie, keďže je najčastejšie využívaný v  komplexe ďalších propagačných 

aktivít. Napriek tomu je vnímanie product placementu medzi brand manažérmi 

pozitívne a používajú ho ako doplnok nadlinkovej komunikácie, v prípade značiek 

s  nižším mediálnym rozpočtom (dokonca ako nosný prvok reklamy v  televízii). 

Práve cena patrí k  nesporným výhodám product placementu. Klienti si môžu 

dovoliť televíznu reklamu vrámci mediamixu alebo môžu rozšíriť zásah cieľovej 

skupiny (tvorcovia audiovizuálneho diela si tak pokryjú časť produkčných 

nákladov).  

Na Slovensku sa product placement aplikuje predovšetkým v  domácej 

seriálovej tvorbe, ktorá ponúka široký záber možností umiestenia produktov 

a značiek z  rôznych kategórií, zároveň v kontexte autorského zámeru nemá také 

obmedzenia ako napríklad film. Vysoká sledovanosť seriálov je pre klientov 

zárukou zásahu širokej cieľovej skupiny. Analýza najsledovanejšieho seriálu 

z domácej produkcie komerčnej televízie, Búrlivého vína, preukázala používanie 

všetkých známych foriem product placementu, prevládalo však predovšetkým 

pasívne vizuálne umiestnenie, ktoré nevyžaduje zásah do deja. Dôvodom je aj 
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cenové hľadisko, aktívne formy umiestnenia sú podstatne drahšie, hoci cena je pre 

každého klienta tvorená individuálne na základe špecifických požiadaviek na 

product placement a  tiež dĺžku spolupráce. Napriek tomu, že pasívna forma 

umiestnenia je pri dostatočnej expozícii a  repetícii v  kontexte pozitívneho 

vnímania značky hodnotená lepšie ako aktívne formy, ktoré môžu pôsobiť rušivo, 

v  prípade seriálu Búrlivé víno sme zaznamenali až príliš subtílne prevedenie 

pasívneho product placementu (produkty neboli dostatočne viditeľné a  značka 

rozoznateľná). Product placement tak stratil svoj pôvodný význam, keďže k 

základným predpokladom funkčného umiestnenia patrí schopnosť diváka 

rozpoznať produkt alebo značku.  

Vnímanie product placementu je medzi verejnosťou vo všeobecnosti 

pozitívne a   je dokonca označovaný za vhodnejší spôsob propagácie produktov 

a  značiek ako klasický televízny spot. Diváci v  audiovizuálnom obsahu práve 

z  dôvodu zachovania autenticity preferujú reálne značky pred fiktívnymi, resp. 

pred generickými produktmi. Pri umiestňovaní treba dbať na prepojenie 

značkového produktu s  príbehom a  postavami, aby obsah pôsobil uveriteľne, 

diváka nerušil a produkt bol v  ideálnom prípade nevyhnutný pre posun príbehu. 

Úspech teda spočíva v originalite prístupu a kreativite spracovania.  

Product placement sa čoraz viac adaptuje aj na Slovensku ako funkčný 

prostriedok marketingovej komunikácie, ktorého používanie je prospešné pre 

všetky zúčastnené subjekty. Jeho charakteristika a funkcie ho predurčujú k tomu, 

aby bol efektívnym nástrojom budovania pozitívneho povedomia o  značke 

v komplexe integrovanej marketingovej komunikácie.  
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Neuromarketing – nový a účinný nástroj reklamnej komunikácie  

Mgr. Filip Púchovský, Mgr. Lenka Kohoutová 

Abstrakt: Cieľom odbornej štúdie bolo podať komplexnejšiu charakteristiku 

o novom vednom odbore – neuromarketingu, jeho cieľoch a možnostiach využitia. 

Prvá časť vysvetľuje pojem neuromarketing a približuje jeho ciele. Ďalšie dve časti 

práce sa podrobnejšie venujú histórii a vývoju neuromarketingu ako samostatnej 

vednej disciplíny. Približujú nielen historické, ale aj biologické predpoklady pre 

možné využitie poznatkov v praxi. Posledná kapitola sa venuje možnostiam 

praktického využitia neuromarketingu v rámci analýzy spotrebiteľského správania 

a nákupného rozhodovania spotrebiteľov. 

Kľúčové slová: neuromarketing, spotrebiteľská neuroveda, neurozobrazovanie, 

spotrebiteľské rozhodovanie, nákupné správanie 

Abstract: The aim of the following study was to submit a more comprehensive 

characterization of a neuromarketing - new scientific field, its objectives and 

opportunities. The first part explains the concept of neuromarketing and 

approaching its goals. Subsequently, two more parts of the work describe in more 

detail the history and development of neuromarketing as a separate scientific 

discipline. Approximate not only historical, but also the biological conditions for 

the possible use of this knowledge in the practice. The last chapter is dedicated to 

the practical application of neuromarketing in the analysis of consumer behavior 

and consumer decision-making. 

Key words: neuromarketing, consumer neuroscience, neuroimaging, consumer 

decision- making, consumer behavior 
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Úvod 

Neuromarketing je mladá, ale dynamicky sa rozvíjajúca vedná disciplína, ktorá 

môže v dohľadnej budúcnosti úplne zmeniť pohľad na marketingové výskumy,  a 

analýzy mechanizmov spotrebiteľského správania. Vďaka možnostiam a 

poznatkom, ktoré neuromarketing ako nová výskumná metóda dáva do rúk 

marketingovým pracovníkom, je potrebné sa jej venovať v rámci výučby 

marketingovej komunikácie a priblížiť tento pojem aj odbornej verejnosti. V tejto 

práci sme sa preto venovali základnému vymedzeniu neuromarketingu ako 

interdisciplinárnej oblasti, jeho začleneniu v systéme príbuzných vied a predstavili 

sme jeho hlavné ciele a definície. Postupným historickým vývojom až po súčasnosť 

sa nám odkrýval obrovský pokrok, ku ktorému neurovedci dospeli v priebehu 

niekoľkých desaťročí, až do podoby neuromarketingu, v akej ho vidíme a vnímame 

dnes. Dôležitým vymedzením, ktorému bolo potrebné sa v práci venovať, sú 

biologické východiská neuromarketingu - teda medicínske poznatky a poznatky 

vedcov z oblasti štruktúry a fungovania ľudského mozgu, ako aj celého tela 

človeka.  Nemenej podstatné je však aj priame využitie týchto poznatkov v praxi, a 

to najmä pri analýze nákupného správania a rozhodovania spotrebiteľov. Klasické 

chápanie a neuromarketingové uchopenie problematiky sa v mnohých atribútoch 

odlišuje. Dôvodom môže byť aj to, že neuromarketing vďaka neurozobrazovacím 

technikám dospel k takým záverom, akým klasické výskumné metódy založené na 

komunikácii s respondentom doteraz nedisponovali. Nespornou výhodou 

neuromarketingového výskumu je teda vynechanie vedomia respondenta a práca 

s podvedomím, ktoré je podľa mnohých autorov rozhodujúce. Nové poznatky 

vplyvu a vnímania spotrebiteľov sa zistili aj v oblasti preferencie značiek. Cieľom 

a zámerom tejto práce je rozšírenie znalostí z oblasti neuromarketingového 

výskumu na základe teoretických poznatkov a jeho prínosov pre marketingovú 

komunikáciu a celú spoločnosť. 
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1 Vymedzenie pojmu neuromarketing 

 „Neuromarketing je pomerne mladý vedný odbor na prieniku neurovedy a 

marketingu. Na prvý pohľad nespojiteľné oblasti sa pod vplyvom rozvoja 

technológií v medicíne i  marketingu dokonale prelínajú.“  Vedci sa snažia 203

objasniť procesy, ktoré prebiehajú v spotrebiteľovej mysli už mnoho rokov. K tomu, 

aby sa to stalo skutočnosťou, napomáha aj neuromarketing. Vymedzenie oblasti 

neuromarketingu a jeho využívanie v praxi sa stalo možným vďaka medicínskemu 

pokroku, ktorý priniesol dovtedy najväčšiu zmenu vo vzťahu firiem, spoločností 

a  ich spotrebiteľov.  Neuromarketing vychádza z  neurovedy, ktorej cieľom je 204

porozumieť fungovaniu ľudskej mysle.  Je výrazne interdisciplinárny - využíva 205

poznatky z neuroanatómie (anatomická štruktúra nervového systému), neurológie 

(rieši klinické dôsledky patológie nervového systému a  jeho liečby), 

n e u r o p s y c h o l ó g i e ( k o g n i t í v n e a s p e k t y, i n t e l i g e n c i a a  e m ó c i e ) , 

neuroendokrinologie (spojenie nervového systému a  hormonálnej 

sústavy), kognitívnej neurovedy (štúdium vzťahu medzi nervovým a kognitívnym 

systémom) a  neuroekonómie (neurofinanciami -proces rozhodovania).  Podľa 206

iných autorov je neuromarketing len odvetvím neuroekonómie ako 

interdisciplinárnej oblasti, kombinujúcej ekonómiu, neurovedu a  psychológiu.  207

Je však zrejmé, že neuromarketing pre  svoje fungovanie využíva aj poznatky 

a  fakty mnohých iných, príbuzných vedných odborov, čím sa posúva ďaleko za 

hranice klasického marketingu a  zasahuje do fungovania celej spoločnosti na 

globálnej úrovni. 

 VASIĽOVÁ, M. - DRAŽOVÁ, K. 2010. Neuromarketing ako moderná cesta k pochopeniu spotrebiteľského 203

správania. Str. 7

 BORICEAN, V. 2009. Brief History of Neuromarketing. Str. 120204

 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Analýza aktuálnych trendov marketingovej komunikácie - 205

neuromarketing. Str. 3

 BORICEAN, V. 2009206

 KENNING - PLASSMANN. 2005. Zdroj: CUSTÓDIO, 2010207
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Niektorí autori napr. Plassmannová ale aj Fandelová vnímajú rozdiel medzi 

spotrebiteľskou neurovedou a  neuromarketingom.  Podľa nich, v  spotrebiteľskej 

neurovede sa odkazuje na akademické výskumy na križovatke neurovedy 

a  spotrebiteľskej psychológie. Neuromarketing podľa nich skôr odkazuje na 

praktiky a  komerčné záujmy neurofyziologických nástrojov ako sú eye tracking, 

vodivosť kože, elektroencefalografia (EEG), a  funkčná magnetická rezonancia 

(fMRI) a  i. na vykonávanie marketingových výskumov špecifických pre danú 

spoločnosť. Neuromarketing si získal značnú pozornosť v korporátnom svete a rast 

spoločností, ktoré sa ním zaoberajú alebo ho priamo využívajú je značný.   208 209

1.1 Definícia pojmu 

Neuromarketing podľa Boriceanovej môže byť definovaný ako nové 

odvetvie marketingu, založené na technikách vychádzajúcich z  neurovied, pre 

lepšiu identifikáciu a  porozumenie mozgového mechanizmu ako základného 

elementu spotrebiteľského správania, v  perspektíve zvýšenia efektívnosti 

marketingových aktivít spoločností.  Definícia Lindstroma je jednoduchšia. 210

Podľa neho - neuromarketing je tam, kde sa stretáva veda s  marketingom.  211

Fandelová vo svojej štúdii pridáva o  niečo špecifickejšiu definíciu: 

„Neuromarketing sa snaží preniesť poznatky z  výskumu mozgu do sveta marketingu 

a  reklamy“.  Vasiľová uvádza definíciu časopisu International Journal of 212

Psychophysiology, ktorý definuje pojem neuromarketing ako „využitie 

neurovedeckých metód pri skúmaní a  pochopení ľudského správania v  súvislosti 

s  trhom a  trhovou výmenou“ . Naviazanosť neuromarketingu na trh spomína vo 213

svojej definícii aj Švec: „Neuromarketing uplatňuje poznatky o fungovaní poznávacích 

 PLASSMAN, H. - RAMSOY, T. S. - MILOSAVLJEVIC, M. 2012. Branding the brain: A critical review and outlook.208

 FANDELOVÁ, E – KAČÁNIOVÁ, M. 2012. 209

 BORICEAN, V. 2009.210

 LINDSTROM, M. 2009. Nákupologie: Pravda a lži o tom, proč nakupujeme. Zdroj: FANDELOVÁ,E. – 211

KAČÁNIOVÁ, M. 2010.

 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, K. 2010. Str. 2212

 VASIĽOVÁ, M. – DRAŽOVÁ, K. 2010. Str. 2213
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a riadiacich systémov jednotlivcov a skupín v trhovom prostredí.“  Vo svojej definícii 214

vyzdvihuje nutnosť vnímania skupinového rozmeru, teda že človek nefunguje len 

ako jedinec, ale aj ako člen spoločenstva a  to ho spätne ovplyvňuje. Konkrétne 

znenie jednotlivých definícii sa v mnohých prípadoch odlišuje, pretože – ako tvrdí 

Dooley, neexistuje žiadna univerzálna dohoda o  tom, čo vlastne neuromarketing 

robí a  čím sa zaoberá.  Možno práve kvôli tejto nejednoznačnosti ešte stále 215

panuje v  spojitosti s  výrazom „neuromarketing“, názorová nejednotnosť - 

z  pohľadu jeho zamerania, využívania výskumných techník, aj jeho etického 

a všeobecne spoločensky prospešného pôsobenia.  

V spojitosti s neuromarketingom sa často používa aj pojem neuroveda. Je to 

vedecká disciplína, z  ktorej sa neuromarketing vyvíja. V  neuromarketingu ide 

nepochybne o  kombináciu postupov a  východísk neurovedy (ako vedeckej 

disciplíny, ktorej cieľom je pochopiť ľudskú myseľ) a marketingu, ktoré sa stretajú 

v úmysle odhalenia procesov spotrebiteľského správania a rozhodovania sa.  

1.2 Cieľ  

Cieľom spotrebiteľskej neurovedy podľa Plassmannovej je adaptovať 

metódy a  teórie z  neurovedy kombinované s  teóriami správania, 

experimentálnymi modelmi zo spotrebiteľskej psychológie a  prepojenými 

disciplínami ako vedou o  behaviorálnom rozhodovaní, na vyvinutie 

neuropsychologicky platnej teórie pochopenia spotrebiteľského správania.  Cieľ 216

neuromarketingu sa vyvíjal spolu s vedou samotnou. Až donedávna nebolo celkom 

možné sledovať funkcie živého mozgu. Lekári sa naň mohli pozerať, ale jediné čo 

videli, bolo zoskupenie beztvarej šedej látky. Napriek tomu, že operácie mozgu 

prebiehajú zvyčajne pri vedomí pacientov, mozog sa na pohľad nemení a  tak sa 

lekári len z pohľadu naň, nič nenaučia. Jediné čo im môže pomôcť, je vyjadrenie 

myšlienok a pocitov pacientov. To je však pomerne nepresný zdroj informácií.  Aj 217

 ŠVEC, M. 2015. ŠVEC, M. Neuromarketing. (nepublikovaná štúdia)214

 DOOLEY, R. 2011. Brainfluence: 100 Ways to Persuade and Convince Consumers with Neuromarketing.215

 PLASSMANN, H. –YOON, C. – FEUNBERG, F.M. – SHIV, B. 2011. Consumer neurocsience.216

 DU PLESSIS, E. 2007. Jak zákazník vnímá reklamu. str. 71217
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klasická psychológia chápala mozog a procesy v ňom ako „čiernu skrinku“ – dajte 

osobe stimul a dostanete odpoveď. S rozvojom modernej neurovedy a jej nástrojov 

(napr. spomínaná funkčná magnetická rezonancia) bolo možné pomyselnú „čiernu 

skrinku“ otvoriť a  sledovať procesy prebiehajúce v  mozgu.  Za cieľ 218

neuromarketingu by sme teda mohli považovať aj snahu vedcov otvoriť „čiernu 

skrinku“ v spotrebiteľovej mysli, nahliadnuť do nej a informácie tak získané využiť 

pre úspešnejšiu marketingovú komunikáciu firiem a  vytváranie spoločensky 

zodpovedných a príťažlivých komunikátov.  

V neuromarketingových výskumoch odborníci môžu zaznamenávať reakcie 

mozgu na cenu produktu, sledovať, či dochádza k aktivácii „tých správnych miest“ 

v mozgu pri sledovaní reklamy atď.   Pre pochopenie fungovania zákazníkovej 219

mysle bolo potrebné využívať nielen poznatky z oblasti psychológie, ale najmä 

z oblasti neurovedy, ktorá ponúkla nástroje na jej skúmanie. Vďaka nim sa dalo 

nahliadnuť do fungovania zložitých mozgových procesov, čo bolo cieľom 

neurovedy už od nepamäti.  

Podľa Vasiľovej neuromarketing teda predstavuje akúsi fúziu neurovedy 

a  marketingu, čím sa otvára priestor pre pokrok v  poznaní - ako ľudia robia 

rozhodnutia a akým spôsobom môžu marketéri tieto rozhodnutia ovplyvniť.   220

2 História a vývoj  

Pochopiť ľudskú myseľ bolo pre vedcov odjakživa fascinujúce. Veci sa však 

začali meniť najmä po tom, ako sa pozornosť začala venovať anatómii ľudského 

mozgu. Taliansky fyziológ Angelo Mosso v  19. storočí predviedol na mozgu, na 

daný čas, pomerne zvláštny a  búrlivo kritizovaný experiment. Subjekt pri ňom 

ležal na balansujúcom stole, ktorý sa naklonil len vtedy, pokiaľ nohy alebo hlava 

subjektu oťaželi. Keď bol testujúci vystavený intelektuálnej alebo emocionálnej 

 DOOLEY, R. 2011.218

 DOOLEY, R. 2011.219

 VASIĽOVÁ, M. – DRAŽOVÁ, K. 2010220
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aktivite, balans sa nakláňal smerom k  hlave, ako výsledok prerozdeľovania krvi 

v  tele. Až po rokoch bol tento zvláštny experiment ocenený  a uznaný ako prvá 

neurozobrazovacia technika vôbec. Tento experiment bol neskôr považovaný za 

prelomový bod pri zrode neurovedy vo vedeckej histórii.  

Od začiatku 20. storočia sa začali používať roentgenové techniky 

a  ventrikulografia, ktoré však predstavovali pre testujúcich pacientov vážne 

zdravotné riziko. Krátko po predstavení angiografie začalo neurozobrazovanie 

zaznamenávať pozoruhodný nárast a nové techniky sa objavovali skoro každý deň. 

Začali sa využívať napr. CT skenovanie, pozitrónová emisná tomografia (PET) a  

ďalšie techniky zobrazovania mozgu.  221

Vďaka týmto pokrokom sa v  deväťdesiatych rokoch  20. storočia podarilo 

vedcom v oblasti psychológie a neurovedy získať také informácie o mozgu a  jeho 

fungovaní, ako sa im nepodarilo za celú predošlú históriu. Jedným zo zistení, 

kľúčových pre marketingovú komunikáciu, bolo napríklad aj to, že ľudia 

nerozmýšľajú lineárnym, hierarchickým spôsobom ako sa predpokladalo. Čiže 

produkt nevnímajú ako jednotlivé zložky postupne, ale ako celok dokopy.  222

Obrovský pokrok bol zaznamenaný najmä od roku 1990 a nastal predovšetkým 

zásluhou dvoch lekárov – Američana Paula Lauterbura a Brita Petra Mansfielda 

a  ich obrazovej techniky magnetickej rezonancie. Na základe toho sa už v  roku 

1991 odštartoval neuromarketingový výskum v  Spojených Štátoch.  Ako prvý 223

použil prístroj funkčnej magnetickej rezonancie na marketingové účely v  roku 

1999 profesor Gerard  Zaltman z Harvardskej Univerzity. Za otca neuromarketingu 

je však pokladaný profesor Ale Smidts, ktorého zásluhou sa zaviedol aj samotný 

pojem neuromarketing.  Prvé neuromarketingové výskumy prebiehali v 224

laboratóriách špecializovaných na neurovedu a  zadávateľmi boli predovšetkým 

veľké, nadnárodné spoločnosti. Hoci spočiatku boli tieto výskumy utajené, 

 SHARMA, N. - KOC, M. - KISHOR, J. 2014. Neuromarketing - A Step Ahead of Traditional Marketing Tools.221

 ZALTMAN, G.  2003. How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market (A summary of original 222

text)

 BORICEAN, V. 2009.223

 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010.224

  155



spolupráca s dôležitými spoločnosťami  zaujala natoľko, že sa rozvíjali stále viac 225

a viac.  

Joe Rezman založil v Atlante v roku 1995 spoločnosť BrightHouse (neskôr 

v  roku 2001 premenovaná na BrightHouse Neurostrategies Group), ktorá 

spolupracuje s  neurologickým laboratóriom z  Emory Univerzity a bola medzi 

prvými na trhu s komerčnými štúdiami, vychádzajúcimi z  neuromarketingu.  226

Dôkazom toho je aj prvé použitie slova neuromarketing v  júni roku 2002 

v novinách, ktoré vydávala práve spoločnosť BrightHouse, deklarujúc vytvorenie 

business divízie využívajúcej fMRI na marketingový výskum.  Po roku 2002 227

začala s komerčnými štúdiami aj spoločnosť Salesbrain a po nej aj mnohé ďalšie. 

Pôvod konceptu neuromarketingu sa v Európe pripisuje spoločnosti  Shopconsult, 

v  spolupráci s  inštitútom Ludwiga Boltzmana v Nemecku.  Profesorka Gemma 228

Calbert na konferencii Neuromarketing 2008 uvidela, že  v roku 2008 už pôsobilo 

na trhu vyše 90 neuromarketingových spoločností  a  toto číslo sa v  priebehu 229

nasledujúcich siedmich rokov ešte rozšírilo. NMSBA  do dnešného dňa 230

zaznamenáva 122 oficiálnych neuromarketingových spoločností z oblasti celého 

sveta.    231

3 Biologické východiská neuromarketingu 

 Coca-Cola, L-mart, Levi-Strauss, Ford, Delta Airlines atď.225

 BORICEAN, V. 2009226

 FISHER, C.E. – CHIN, L. – KLITZMAN, R. 2010. Defining Neuromarketing: Practices and Professional Challenges. 227

Str. 231

 BORICEAN, V. 2009.228

 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 3229

 Neuromarketing business & science association. 230

 Neuromarketing Companies. Dostupné na: http://www.nmsba.com/neuromarketing-companies231
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Podľa Šveca, hlavným pilierom neuromarketingu je celé telo človeka a nie 

iba ľudský mozog, čo môže byť prekvapujúce, keďže väčšina, najmä zahraničných 

autorov a neuromarketérov, limituje svoju pozornosť práve na mozog. Vo svojom 

tvrdení vychádza z predpokladu, že znalosť častí, neumožňuje plné porozumenie 

celku, keďže mozog nefunguje ako samostatná entita, ale vo svojom pôsobení je 

úzko naviazaný na celé telo. Teda, nemôžeme porozumieť funkciám mozgu bez 

toho, aby sme porozumeli, akým spôsobom funguje aj telo človeka. Nemôžeme 

porozumieť ani tomu, ako fungujú jednotlivé časti mozgu, ktorými sú hemisféry, 

laloky a oblasti bez toho, aby sme porozumeli funkčným systémom, do ktorých sú 

zapojené. Preto by sme sa najskôr mali sústrediť na celé telo človeka a až potom 

na  jeho mozog. Je potrebné si uvedomiť, že sme silne napojení na naše vnútorné 

prostredie. S  okolitým prostredím sa spájame celým telom, prostredníctvom 

množstva receptorov umiestnených na povrchu nášho tela. Toto napájanie na 

vonkajšie prostredie je navyše podporené špecializovanými zmyslovými orgánmi 

ako zrak, sluch, čuch, chuť, hmat, rovnováha... Podnety z vnútorného alebo 

vonkajšieho prostredia vyvolávajú odozvu celého tela. Preto nemôžeme zamerať 

pozornosť len na mozog. Skutočnosť prežívame a  poznávame celým telom, 

pamätáme si celým telom, myslíme a  rozhodujeme sa celým telom a  nie iba 

mozgom. Ako príklad silného prepojenia celého tela môžeme uviesť hlad. Úroveň 

hladiny cukrov v krvi mení naše nákupné rozhodovanie. Keď máme málo cukrov 

v  krvi, sme hladní. Ak v  tomto stave nakupujeme potraviny, máme tendenciu 

nakúpiť viac, než sme pôvodne chceli. Keď máme veľa cukrov v  krvi sme sýti a 

nechce sa nám až tak veľmi „loviť“, ako keď sme hladní. Vtedy máme chuť leňošiť a 

spať. Pre spotrebiteľov z  toho vyplýva: Nenakupujte potraviny hladní a pre 

predajcov a značky: Vyvolajte u  svojich spotrebiteľov správny pocit hladu cez 

viaceré zmysly, zapojte čuch, zrak a ďalšie zmysly, robte ochutnávky, alebo buďte 

tam, kde sú hladní ľudia.  232

 ŠVEC, M. Neuromarketing (nepublikovaná štúdia)232
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3.1 Podvedomie 

Na to, aby sme zistili ako ľudia myslia, musíme pochopiť fungovanie ľudskej 

mysle. Vedomie je to, čomu venujeme pozornosť, to o čom premýšľame. Je to 

epicentrum neurónovej aktivity, ktorá sa v našom mozgu odohráva, je to vrchol 

našej pozornosti.     233

Pod pojmom podvedomie sa predstavujú procesy, ktoré prebiehajú mimo 

ľudského vedomia a  spolu s  vedomím vytvárajú individuálne chápanie sveta. 

Podvedomie je miesto, kde vznikajú impulzy, ktoré sú zásadné pre marketingový 

úspech ako počiatočný záujem o  produkt, úmysel nákupu, lojalita k  značke 

a zároveň je to aj miesto, kde zotrvávajú.   234

Väčšina nášho správania – podľa Lindstroma (2009) okolo 90 %, podľa 

Zaltmana (2002) a Dooleyho (2011) okolo 95 % , podľa Pradeepa (2010) až 99 %, je 

determinovaná podvedomím a je základným východiskom celého odvetvia 

neuromarketingu.  Práve podvedomie je miesto, ktoré pri klasickom marketingu 235

zostáva zahalené. V  konkrétnych číslach vplyvu podvedomia sa autori síce 

rozchádzajú, no všetci ho označujú za rozhodujúce a tvrdia, že nákupné správanie 

spotrebiteľov je riadené predovšetkým podnetmi vznikajúcimi a nachádzajúcimi sa 

na mieste, kde neprechádzajú racionálnym zdôvodnením. Práve preto, že 

rozhodnutie nemusí prechádzať vedomým úsudkom spotrebiteľa, klasické merania 

spotrebiteľského správania založené na vedomom hodnotení respondentov sa 

ukazujú ako nedostatočné. „Na základe týchto odôvodnení môžeme usúdiť, že 

neuromarketingový výskum nastupuje tam, kam už tradičné metódy nedosiahnu.“  236

 DU PLESSIS, E. 2007.233

 PRADEEP, A. K. 2010. The Buying Brain: Secrets for Selling to the Subconcious Mind. 2010.234

 DOOLEY, R. 2011.235

 KUSÁ, A. – GREŠKOVÁ, P. – DANECHOVÁ, Z. 2014. Neuromarketing – fenomén novej éry v marketingu či „data 236

mining“ osobnosti spotrebiteľa? Str. 60
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3.2 Nevedomé pamäte 

Ľudia často absorbujú informácie z reklamy bez toho aby si to uvedomovali, 

alebo aby sa o to vedome snažili. A práve v okamihu nákupného rozhodovania sa 

tieto informácie môžu z pamäte vynoriť a „použiť“. Teda aj pamäť a  spomienky 

súvisiace s reklamou môžu napomôcť pri rozhodovaní, či si zákazník produkt danej 

značky kúpi, alebo nie.   237

Ľudia majú 3 nevedomé pamäte: priming, procedurálnu pamäť a Pavlovské 

podmieňovanie. 

• Priming je pamäť, v  ktorej ide o  vopred dané podnecovanie, teda 

prednastavenie mozgu. Tento mechanizmus je založený na spôsobe akým 

spracuje informáciu, čo ovplyvní následnú činnosť. Rozdiel od Pavlovho 

reflexu je v  tom, že nevyvoláva fyzickú aktivitu, len aktivuje príslušné 

prepojenia v mozgu. Táto pamäť sa najviac využíva pri rozpoznávaní obalov 

produktov, alebo značiek. Ak napr. uvidíme pred predajňou citylight 

s určitým produktom, následne ho v predajni ľahšie rozoznáme. V praxi sa 

priming využíva aj umiestňovaním čerstvých rezaných kvetov ku vchodu 

predajne, aby tak nastavili vnímanie spotrebiteľa na čerstvosť tovaru. 

Najlepším typom média na priming je outdoor, napr. billboard, ktorý ľudia 

vnímajú opakovane bez vedomého úsilia a  vytvára želané asociačné 

spojenia. 

• Procedurálna pamäť – sa týka pohybov, ktoré po väčšom množstve 

opakovaní vykonávame bez vedomej kontroly. Prejavuje sa pri manuálnom 

zaobchádzaní s  produktami, alebo aj v  digitálnej sfére – napr. naučenom 

klikaní myšou a pohybovaní sa v menu stránky atď. 

• Pavlovské podmieňovanie je typ pamäte, pri ktorej reprezentácia podnetu 

pretrváva, aj keď podnet zanikol. V marketingu sa využíva zriedka, najviac 

ako zvukový alebo obrazový signál značky.  238

 DU PLESSIS, E. 2007. Str. 18-19237

 Nevedomá pamäť mení správanie. 2012. Dostupné na: http://neuromarketing.sk/?p=827238
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3.3  Časti mozgu podľa funkcie  

• Čelový lalok – má dôležitú funkciu pri plánovaní budúcich činností, zároveň 

koordinuje, vyhodnocuje, poznáva, formuluje ciele, je sídlom pamäti, je 

sprostredkovateľom vedomého myslenia, rozhodovania; 

• Temenný lalok – spracúva senzorické vnemy teda bolesť, teplo, polohu tela 

a  tiež „somatické pocity“ ako  vnímanie priestoru v  spätosti s  vnímaním 

vlastného tela; 

• Záhlavný lalok – rozpoznáva farby, interpretuje zrakové vnemy; 

• Mozoček – koordinuje pohyby, pohybové rutiny, riadi rovnováhu; 

• Spánkový lalok – rozoznáva a interpretuje zvuky, rozpoznáva tváre a scény; 

• Emočný mozog (alebo aj limbický systém) – riadi emočné odozvy (strach, 

úzkosť, agresivitu, sexualitu, vzrušenie, sociálne správanie, pamäť...) 

a ukladanie do pamäti; 

• Predĺžená miecha – mozgový kmeň – reflexná oblasť organizmu - riadi 

dýchanie, tep, tlak, tráviaci systém, neriadené pohyby (kašeľ, kýchanie, 

zužovanie zreníc, nevedomé pohyby očí); 

• Posteriórna oblasť asociácií – sa nachádza na okraji temenného, spánkového 

a záhlavného laloku a spracúvava informácie zo senzorického systému pre 

vnímanie a jazyk;   239 240

Priblížime si aj niektoré konkrétne oblasti mozgu, ktoré sú dôležité z hľadiska 

neuromarketingu. Takouto oblasťou je napr. insula cerebri (mozgový ostrov), ktorá 

spracováva nepríjemné až psychicky bolestivé podnety, súvisí tiež so 

sebahodnotením a  interpersonálnymi skúsenosťami. Je to miesto, kde sa 

zaznamenáva „price pain“, čiže bolesť, ktorú človek pociťuje, ak sa mu zdá cena 

produktu príliš vysoká (viac o „price pain“ si povieme v  podkapitole 4.2.5). 

Oblasťou, ktorá sa nazýva aj centrom túžby, je nucleus accumbens. Fandelová 

uvádza, že v  procese rozhodovania ide väčšinou o  boj medzi insulou cerebri 

a nucleus accumbens, avšak konečné rozhodnutie o kúpe alebo nekúpe produktu 

 http://neuromarketing.sk/?p=827239

 DU PLESSIS, E. 2007. Str. 43240
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sa utvára v mediálnej prefrontálnej kôre (medial prefrontal cortex). Tá je centrom 

vyšších intelektuálno – koordinačných funkcií, ako stanovenie si dlhodobých 

cieľov, posudzovanie následkov a rizík, čiže racionálneho usudzovania. V spojitosti 

s  emóciami, sú dôležitými oblasťami amygdala a  hippocampus. Nachádzajú sa 

v  limbickom systéme, ktorý kontroluje pocity radosti a  bolesti. Amygdala je 

centrom spracovávania a  zapamätávania si emócií a  zároveň zodpovedá za 

reagovanie na stimuly. Ovplyvňuje to, či budeme danému stimulu venovať 

pozornosť, vyhodnotí či je pozitívny alebo negatívny a či sa máme pohnúť smerom 

k alebo preč od stimulu. Hippocampus slúži na formovanie krátkodobej pamäte.  

Emócie zohrávajú nezastupiteľnú úlohu v  procese rozhodovania človeka 

a  v  marketingu ich spájame s  vnímaním hodnoty a  správaním sa ku značkám 

a produktom. Tradičná ekonómia vychádzala z predpokladu, že ľudia sa rozhodujú 

výlučne na racionálnej báze. Dnes už však vieme, že v  rozhodovacom procese 

zohrávajú rolu emócie a  tiež nevedomé procesy, ktoré sú neprístupné ich 

nositeľovi a spôsobujú v  očakávanom správaní spotrebiteľov anomálie. Zároveň, 

väčšina pamäťových stôp – spomienok sa vytvára bez vedomého spracovania a 

racionálneho posúdenia.    241 242

V priebehu rokov výskumníci spájali určité ľudské správanie s rozličnými 

oblasťami mozgu. Od tohto redukcionalistického pohľadu, ktorý kategorizuje 

mozog na časti ako: pamäť, kognícia a emócie, sa ale neurovedci postupne 

odkláňajú a  vnímajú mozog viac ako komplexný, navzájom prepojený systém. 

Špecifické kognitívne procesy sú výsledkom „aktivačných vzorcov“ („patterns of 

activation“) a nie len jednou špecifickou oblasťou. Preto nie je vždy úplne 

jednoduché vyvodiť z výskumných dát aj presné implikácie.  V  tomto bode 243

neurovedci narážajú na limity, spôsobené aktuálnym poznaním fungovania 

ľudského mozgu. Informácie získané z neurovýskumov je možné interpretovať len 

s rezervou ponímajúcou medzery v chápaní fungovania ľudskej mysle.  

 FANDELOVÁ E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 4-5241

 SIMSON, A. K. 2010. Neuromarketing, Emotions, and Campaigns. Str.18242

 DAVIES, S., HARRIES, S. 2004. Zdroj: HITKOVÁ, M. 2014. Str. 18243
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3.3.1 Časti mozgu a ich funkcie  pri  rozhodovaní  podľa patricka  

renvoisé 

Renvoisé a Morin tvrdia, že kým spotrebiteľ môže svoje správanie 

predstierať, jeho mozgová aktivita vždy vypovedá o  skutočných intenciách jeho 

nákupného rozhodnutia. Zatiaľ čo  v minulosti bol proces rozhodovania pri nákupe 

neznámy, považovaný za už spomínanú „č iernu skrinku“, metódy 

neuromarketingu odhaľujú miesto v mozgu, kde má akt rozhodnutia svoj pôvod. 

Oproti rozdeleniu mozgu v predošlej kapitole, Renvoisé delí mozog len do troch 

častí, pričom každá má na starosti určitú funkciu:  

• „nový mozog“ – Myslí. Spracováva racionálne dáta a  zdieľa svoje závery 

s ostatnými dvoma časťami mozgu; 

• „stredný mozog“ – Cíti. Spracováva emócie a pocity a  tiež svoje poznatky 

predáva zvyšným dvom častiam mozgu; 

• „starý mozog“ – Rozhoduje. Berie do úvahy vstupy z ostatných dvoch častí, 

avšak on je ten, čo reálne spúšťa rozhodovací proces;  244

Vrchná vrstva mozgu je teda sídlom abstraktného myslenia a  reči, stredná 

vrstva je spojená s pamäťou a emóciami a vo vedeckých výskumoch sa dokázalo, že 

za naše rozhodovanie je zodpovedný tzv. „starý mozog“, iní ho nazývajú aj 

limbický systém, alebo plazí mozog (keďže je to časť mozgu, ktorú máme spoločnú 

s plazmi). Neurológovia ho tiež nazývajú preverbálny mozog, pretože bol utvorený 

skôr ako jestvovala reč, nerozumie teda slovám. Ako negatívny dôsledok 

rozhodovania sa pomocou „starého mozgu“, Renvoisé označuje skutočnosť, že 

robíme rozhodnutia na úrovni krokodílov. Výhodou však je, že táto časť mozgu je 

veľmi stará a  pomerne primitívna a  tak sa jej reakcie dajú predvídať. Má na 

svedomí aj reflexné správanie ako napr. agresivita alebo útek.  245

 RENVOISÉ, P.- MORIN, CH. 2007244

 RENVOISÉ, P. 2009. Zdroj: Neuromarketing: nová manipulace člověka? 2009. (TV film)245
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3.3.2 Využívanie mozgu 

Mozog, v  prepojení s  ostatnými orgánmi je zodpovedný za všetko naše 

nákupné správanie. Na to, aby fungoval ako má, potrebuje množstvo energie. 

Napriek tomu, že mozog tvorí len asi 2 % celkovej hmotnosti tela, spáli takmer 20 

% všetkej energie. Väčšina každodenných činností, ktoré riadi mozog, prebiehajú 

pod úrovňou vedomia. To vysvetľuje, prečo takmer 80 % našej mozgovej aktivity je 

potrebných na udržanie „stavu pokoja“ alebo aj „štandardného módu“ tela. 

Vedome, využívame zjavne len 20 % kapacity nášho mozgu. Negatívom je, že 

nekontrolujeme ani väčšinu našej pozornosti, keďže sme príliš zaneprázdnení 

skenovaním prostredia kvôli potenciálnemu nebezpečenstvu. Pretože nič nie je 

dôležitejšie ako prežitie, do veľkej miery sme kontrolovaní najstaršou časťou 

mozgu – už spomínaným tzv. plazím mozgom. Táto časť mozgu sa sústredí viac na 

vyhýbanie sa hrozbe ako na vzrušenie. Výhodou je dobré spracovanie vizuálnych 

podnetov, čo podľa Morina znamená, že v  dnešnom svete, kde sme doslova 

zahltení zdeleniami - tie, ktoré nezaujmú „plazí mozog“, sú zbytočné.  246

4 Nákupné správanie, rozhodovací proces a preferencie značky  

4.1 Tradičné chápanie nákupného správania 

Tradičné chápanie nákupného správania uvádzajú napr. Howard a  Seth, 

ktorí vymedzujú faktory vplývajúce na nákupné správanie na základe tzv. „modelu 

nákupného správania“. Ten pozostáva zo štyroch základných častí - vnútorných 

premenných, ktoré predstavujú procesy učenia spotrebiteľa, tvorené motívmi, 

postojmi, očakávaniami a mierou pripravenosti k učeniu; druhú časť predstavuje 

 MORIN, CH. 2011. Neuromarketing: The New Science of Consumer Behavior. Str. 134-135246
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ovplyvnenie spotrebiteľa vychádzajúce zo stimulov kvality, ceny, osobitosti alebo 

dostupnosti produktov jeho záujmu; v tretej časti sa hovorí o vonkajších faktoroch 

– t. j. ovplyvnení rodinou, časovým tlakom, príslušnosťou k spoločenskej triede, či 

finančnou situáciou; v poslednej časti ide o samotné vyjadrenie nákupného 

správania spotrebiteľa – venovania pozornosti, cez nákupné úmysly až po 

zrealizovanie nákupu.  247

Prechodom od identifikovania problému, zbierania informácií o ňom, 

hodnotenia možných alternatív, až po rozhodnutie sa o nákupe a jeho 

sprevádzajúce správanie sa po nákupe - tým všetkým (zjednodušene) prechádza 

spotrebiteľ pri nakupovaní podľa Machkovej (2002).  248

4.2 Neuromarketingové chápanie nákupného správania 

Na rozdiel od klasického chápania rozhodovacieho procesu, v  ktorom sa 

neberie do úvahy (alebo len v malej miere) vplyv podvedomých procesov a najmä 

emócií na spotrebiteľské správanie, neuromarketing sa zameriava predovšetkým 

na procesy, ktoré prebiehajú v mysli spotrebiteľov. Teda podvedomé procesy, ktoré 

ovplyvňujú vo veľkej miere naše nákupné správanie a  určujú, aké bude 

rozhodnutie ešte predtým, ako sa človek rozhodne na vedomej úrovni. To je 

základným princípom neuromarketingu.  

Podľa Baláža sa väčšina rozhodnutí robí na základe intuitívnych prístupov 

(vyplývajú z osobných preferencií a povahových vlastností), ktoré sa v klasickom 

modeli nákupného rozhodovania uvádzajú len okrajovo. Tieto rozhodnutia sa 

prijímajú v limbickom systéme mozgu. To, čo je pre niekoho príjemným 

dobrodružstvom, pre iného môže byť neodpustiteľným rizikom. Tam, kde niekto 

vidí zaujímavé príležitosti, iný sa radšej nepúšťa, lebo nemá dosť potrebných 

informácií.  Teda aj na rovnaké stimuly môžu ľudia reagovať úplne odlišne, len 249

na základe ich vnútorného nastavenia a subjektívneho cítenia.  

 HOWARD AND SETH. 1968. Zdroj: VYSEKALOVÁ, J. 2004. Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. Str.247

34.

 MACHKOVÁ, H., SATO, A., ZAMYKALOVÁ, M. a kol. 2002. Medzinárodní obchod a marketing.248

 BALÁŽ, V. 2006. Rozum a cit na finančných trhoch.249
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4.2.1 Rozhodovanie a emócie 

Emócie boli súčasťou výskumov spotrebiteľského správania v  rôznych 

podobách už od roku 1925. Dovtedy sa predpokladalo, že vplyv na spotrebiteľa 

prichádza až po jeho kognitívnom spracovaní podnetov. Toto chápanie zmenil 

Rober Zajonc v 1980, keď prišiel na to, že emócie pôsobia ešte pred ráciom a môžu 

fungovať nezávisle od rozumového spracovania. V spotrebiteľskom výskume sa tak 

vyformovali dva názorové smery. Jeden šiel v stopách Zajonca a druhý nasledoval 

Lazarusa, ktorý tvrdil, že emócie potrebujú kognitívne ocenenie. Počas niekoľkých 

dekád skúmania vplyvu emócií na spotrebiteľské správanie sa dospelo k záverom, 

že rozhodovanie bez vplyvu emócii nie je možné.  Švec tento jav zdôvodňuje 250

tým, že človek spracováva emocionálne podnety trikrát rýchlejšie ako 

racionálne.   251

Definícia samotných emócií je veľmi zložitá aj pre odborníkov. Každý si pod 

emóciami predstavuje niečo iné. Vo všeobecnosti by sme však mohli povedať, že 

„emóciu obvykle zažívame ako osobitý typ mentálneho stavu - niekedy je sprevádzaný 

alebo nasledovaný telesnými zmenami, výrazmi a  činmi. Spôsobuje ju osoba, keď 

vedome alebo nevedome hodnotí udalosti ako pozitívne alebo negatívne. Nevyhnutnou 

podmienkou pre emócie je zmena pripravenosti k  akcii.“  Z hľadiska reklamy má 252

hlboký význam aj myšlienka: „Reklama najskôr nepritiahne pozornosť a až potom 

vytvára emócie. Reklama vytvára emócie, čím pritiahne pozornosť.“   253

Emócie sú výsledkom limbického systému a sú akýmsi varovným signálom, 

vysielaným do tela. Pripravujú ho na akciu a  sústredenie pozornosti. Pokiaľ sa 

výskumníci v klasických metódach pýtajú respondentov: „Čo si myslíte o...“, ich 

odpoveď obvykle znie: „Páči sa mi to, lebo...,“ alebo „Nepáči sa mi to, lebo...“. Ich 

odpovede reflektujú procesy v  ich mozgu: najprv prichádza emocionálna reakcia, 

potom racionalizácia. Teda aj keď sa pri odpovedi snažíme byť objektívni, 

 SØRENSEN, J. 2008. Measuring emotions in a consumer decision-making context–approaching or avoiding. Str. 2-3250

 ŠVEC, M. 2013. Mozog, neuromarketing, vzťahy a politika. In: Informačná vojna. (rádio relácia)251

 OATLEY - JENKINS (1995, str.100). Zdroj: DU PLESSIS, E. 2007. Str. 84-85252

 OATLEY - JENKINS (1995, str.100). Zdroj: DU PLESSIS, E. 2007. Str. 84-85253
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emocionálny kontext ovplyvňuje rozhodnutia, ktoré robíme a   naše racionálne 

myšlienkové procesy len ospravedlňujú tieto emocionálne rozhodnutia. Tieto 

súvislosti môžeme vnímať napríklad v  situáciách, keď nevieme presne 

racionalizovať, prečo sa nám niečo páči alebo nepáči ale  žiadny argument nás 

nedokáže presvedčiť o  opaku.  Švec upriamuje pozornosť v  spätosti 254

s rozhodovaním najmä na emócie strachu, chamtivosti a pýchy, ktoré predstavujú 

nízke pudy ľudí -  v  súčasnosti sa často využívajú v  oblasti hrubého predaja - 

 vytvárajú nátlak na spotrebiteľov.   255

4.2.1.1 Hypotéza somatických markerov 

V súvislosti s emóciami sa v  literatúre často spomína Damasiova hypotéza 

somatických markerov. Somatické markery, ako uvádza Fandelová, sú určitý typ 

skratky v  našom mozgu, ktorý na základe predchádzajúcich zážitkov z  odmeny 

alebo trestu pomáha človeku rozhodnúť sa čo najvýhodnejšie. V praxi by to malo 

vyzerať tak, že keď narazíme pri rozhodovaní na predstavu možného negatívneho 

následku, ozve sa somatický marker, aby sme túto možnosť zavrhli. Nerozhodujú 

za nás, len pri jednotlivých alternatívach zvýrazňujú pozitívne alebo negatívne 

možnosti.  To znamená, že aj naše vnímanie značky závisí od všetkých 256

predchádzajúcich asociáciácií, ktoré sme si s  ňou spojili. Z  toho vyplýva, že 

akákoľvek komunikácia firmy, ktorá sa uskutočňuje dobrovoľne, alebo 

nedobrovoľne, má vplyv na naše vnímanie, správanie a budúce rozhodovanie o 

značke, a to bez ohľadu na to, či ju vnímame vedome alebo nevedome.  257

4.2.2 Logika a city v rozhodovaní 

Zaujímavé výsledky boli zistené aj pri posudzovaní rozhodovania ľudí 

z hľadiska dlhodobosti ich plánov. Pokiaľ ľudia uvažovali o vzdialenej budúcnosti, 

 DU PLESSIS, E. 2007. Str. 89254

 ŠVEC, M. 2015. Neuroochutnávka. 255

 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 6256

 SIMSON, A. K. 2010. 257
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správali sa racionálne. Avšak ak išlo o krátkodobé rozhodnutia, dokázali byť veľmi 

impulzívni.  Ekonóm David Laibson zistil, že dlhodobé rozhodnutia sa prijímajú 

v  kôre čelových lalokov mozgu, ktoré sa považujú za sídlo vyšších duševných 

schopností a  racionálneho uvažovania, zatiaľ čo rozhodnutie o  tom, či si kúpim 

nový mobil alebo zjem čokoládu, prebieha v  limbickom systéme spojenom 

s  emóciami. To môže byť dôvodom, prečo ľudia pripisujú oveľa väčší význam 

okamžitému zisku v  porovnaní so ziskom v  budúcnosti. Síce sa môže zdať, že 

emócie spôsobujú len nepremyslené, impulzívne rozhodnutia, avšak v  procese 

rozhodovania sú veľmi dôležité.  Dokonca výskumy skúmajúce ľudí s poruchami 258

emočných centier ukázali, že títo ľudia mali problém aj s  jednoduchými 

rozhodovacími procesmi. Centrá myslenia a  cítenia sú teda úzko prepojené 

a    najlepšie výsledky možno dosiahnuť, keď sú obidve oblasti v  rovnováhe. 

Príkladom z  ekonomického prostredia môže byť aj test, v  ktorom respondent 

dostane 10 eur a môže sa rozhodnúť, koľko z  nich dá druhému. Ten môže buď 

ponuku prijať, alebo odmietnuť s  tým, že nikto nezíska nič. Takmer v každom 

prípade, keď druhý respondent vyhodnotil ponuku prvého ako neférovú - odmietol 

ju, napriek tomu, že on sám nezískal nič. Táto situácia odporuje klasickej 

ekonomickej teórii, ktorá hovorí, že človek by sa racionálne mal rozhodnúť mať 

aspoň niečo, ako nič. Potrestanie egoizmu má však hlboký citový rozmer  259

a rozhodnutie sa týmto spôsobom, nie je výsledkom racionalizácie situácie. 

4.2.3  Existencia  „nákupného tlačidla“  v  mozgu 

Mnohí autori vo svojich prácach spomínajú tzv. „buy button“, čiže akési 

„ nákupné tlačidlo“, ktoré by sa malo nachádzať v  hlave spotrebiteľov. Podľa 

Renvoisé by sa v  hlave mohlo nachádzať niečo, čo sa podobá spomínanému 

nákupnému tlačidlu  a prostredníctvom neuromarketingu by bolo možné docieliť 260

u  spotrebiteľov nákup toho, čo chcú marketéri. Názory na to, či takéto „tlačidlo 
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nákupu“ existuje alebo nie, sa líšia. Renvoisé tvrdí, že existuje a jeho spoločnosť  261

pomáha firmám toto tlačidlo nákupu u  ich spotrebiteľov stlačiť. Podľa neho táto 

metóda funguje vždy, pretože je založená na priamom pôsobení na mozog.   262

Naopak, podľa Šášikovej, „...neexistuje v mozgu spotrebiteľa žiadne fiktívne „tlačidlo 

nákup“, ktoré by dokázali výsledky neuromarketingového výskumu aplikované v 

marketingovej praxi stimulovať natoľko, že by spotrebiteľa donútili k nákupu 

konkrétneho tovaru“.  Oullier tvrdí, že už len myšlienka, že v  našom mozgu 263

existuje nejaké „nákupné tlačidlo“, ktoré spustí rozhodovací proces, odporuje 

zložitosti celého systému. Mozog je najzložitejší orgán nášho tela. To, že by sme 

mali mať nejaké nákupné tlačilo v mozgu, je vedecky nepresné tvrdenie, avšak je to 

dobrý marketingový prostriedok. A ako tvrdí, k rozlúšteniu fungovania mozgu má 

veda ešte veľmi ďaleko.  Podobný názor má aj Kusá: „Mozog je príliš zložitá 264

štruktúra neurónových sietí, ktorú nemožno ovládať pomocou niekoľkých podnetov a 

doviesť ju priamo ku kúpe. Možno „iba“ zefektívňovať marketingovú komunikáciu 

správnymi podnetmi na správne miesta“.  Fandelová sa tiež stotožňuje s názorom, 265

že „nákupné tlačidlo“ v  našom mozgu neexistuje. Vysvetľuje to tým, že proces 

rozhodovania je natoľko zložitý, že sa nemôže odohrávať na jednom mieste 

v mozgu.  

My sa prikláňame k  názoru, že spomínané nákupné tlačidlo v  mozgu 

neexistuje a už len samotné jeho hľadanie odporuje etickým zásadám spoločnosti. 

Z  neurovýskumov možno zistiť, na čo spotrebitelia v  rámci propagácie reagujú 

a na čo nie, no tento potenciál, by sa mal využiť práve na vyzdvihnutie reklamnej 

komunikácie do vyššej, úrovne, namiesto jeho zneužívania na prízemné komerčné 

účely. Navyše, spotrebitelia by určite nesúhlasili s  absolvovaním neurovýskumu 

kvôli tomu, aby sa našiel spôsob, ako ich prinútiť k  nákupu produktov, ktoré 

nechcú.   

 SalesBrain261
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Neurovedci však zistili, že máme v mozgu miesto, ktoré sa podobá na „don´t 

buy button“, čiže „nenákupné tlačidlo“ - je to miesto, ktoré bráni impulzívnemu 

nákupu – dorsal front–media cortex. Je to časť mozgu, ktorá spracováva vedomé 

zvažovanie možností a rozhodovanie sa v neistých podmienkach.   266

4.2.4  Zisk vs. strata z pohľadu mozgu  

Za vytváranie pozitívnych pocitov pri nákupe podľa neurológov môže už 

spomínaný nucleus accumbens – zhluk buniek, ktorý je súčasťou limbického 

systému, zodpovedného za pamäť a emocionálne stavy. Toto teliesko je bohaté na 

dopamín a vedci skúmali, že sa aktivuje pri očakávaní peňažnej odmeny. Ľudské 

správanie je teda určované dvoma systémami – jeden je zameraný na vyhľadávanie 

odmeny, druhý na vyhýbanie sa strate. Prvý sa sústreďuje na pozitívne očakávanie, 

ochotu riskovať, kupovať investície, či požičiavať si peniaze a druhý je sústredený 

na prežitie organizmu. Spája sa s neochotou požičať si, predajom investícii atď.  267

Neurológovia zistili, že mozgu nestačí dostávať pozitívne stimuly, úlohu 

zohráva aj ich novosť. Človek sa dostáva do situácie, keď ho urobia šťastnými len 

nové a nepoznané podnety. Napr. keď dostanete prvú výplatu v novej práci – je to 

super, keď osemdesiatu - nuda. Výskumy dokázali, že ľudský mozog je 

nadpriemerne citlivý na stratu a  menej citlivý na zisk. Očakávanie zisku je 

v  mozgu spojené s nadpriemernou tvorbou dopamínu. Naopak, pri strate 

a  sklamaní klesá látka serotonín, čo môže spôsobovať pocity zúfalstva, depresie 

a  zvýšenej impulzívnosti. Depresia je obranným mechanizmom mozgu, pretože 

paralyzuje ľudí a bráni im pokračovať v rizikových aktivitách.  268

4.2.5  Pocit bolesti  pri nákupe   

Jeden zo základných postrehov, ktoré nám neuromarketing 

a neuroekonomické výskumy poskytli je, že nákup produktov nám môže rozsvietiť 

centrum bolesti v  mozgu. Tieto závery boli preukázané aj vo výskumoch na 

 FANDELOVÁ, E. – KAČÁNIOVÁ, M. 2010. Str. 5-6266
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Stanfordskej Univerzite,  kde boli reprezentanti podrobení testovaniu fMRI 

prístrojom, na zaznamenávanie ich mozgovej aktivity. V  rámci výskumu im 

predkladali produkty s cenami a respondenti  sa mali rozhodnúť, za peniaze ktoré 

mali k dispozícii, ktoré z  položiek si kúpia. Niektoré produkty boli zámerne 

nadcenené, ostatné boli ponúkané za výhodnú cenu. Nákupcovia mali možnosť 

rozhodnúť sa kúpiť si produkt, alebo si hotovosť nechať. Výskumníci porovnávali 

respondentove vlastné reportovanie nákupných zámerov, informácie scanu mozgu 

a  aktuálny nákup. Výsledkom bolo, že scan mozgu sa zhodoval s  tým, čo ľudia 

zamýšľali. Keby sme teda nevedeli aké sú ich preferencie, scan mozgu by to presne 

odhalil. Negatívna aktivácia – teda spôsobenie bolesti pri nákupe, sa ukázala ako 

relatívna, pretože nemožno určiť presný obnos peňazí, ktorý by spôsoboval v 

mozgu bolesť z nákupu. Tento „au“ efekt bol prítomný v  prípadoch, keď ľudia 

vyhodnotili množstvo peňazí, ktoré minuli za daný produkt ako priveľké. Tento 

efekt je však tiež relatívny, pretože ľudia dokážu minúť tisíce eur pri nákupoch 

doplnkov do nového auta bez akéhokoľvek pocitu straty, avšak nákup za 50 centov 

v  predajnom automate, ktorý im nič neprináša, vedia pocítiť veľmi priťažujúco. 

Dôvodom môže byť napríklad aj to, že pri výbave auta sa ťažšie uvažuje, koľko 

stoja jednotlivé komponenty osobitne, preto ich ľahšie vyhodnotia ako férovú 

ponuku, alebo uvážia, že cena zodpovedá výbave.  269

Nielen cena, ale aj to, či zákazník vyhodnotí ponuku ako fér alebo nefér, 

môže rovnako zasiahnuť centrum bolesti v mozgu. Neexistuje však ani jednotná 

„fér“ cena pre konkrétny produkt. Napr. cena kávy zo Starbucksu je hodnotená 

vyššie, ako cena kávy z automatu.  

Problém, so spôsobovaním bolesti pri nákupe cenou, sa podarilo 

minimalizovať nahradením klasickej platby hotovosťou, platbou kreditnou kartou. 

Ako uvádza Dooley, keď človek vyberá peniaze z peňaženky, zvažuje svoj nákup 

oveľa pozornejšie.  Švec dodáva, že miesto, ktoré reaguje v  momente tejto 270

„bolesti“ sa nazýva insula (časť mozgu v  oblasti uší). Tá sa vo výskumoch 

aktivovala práve v prípadoch, keď sa človek cítil podvedený, alebo produkt, ktorý si 

 DOOLEY, R. 2011.269
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kúpil bol drahý a nefungoval tak ako by mal, resp. keď zistí, že ho mohol niekde 

kúpiť lacnejšie. Tieto predpoklady sa potvrdili aj vo výskume, ktorý realizoval. 

Podmienky výskumu boli nasledovné: Ľudia mali byť za výskum odmenení, 

skupina A dostala na výber: teraz dostane 30 eur alebo im o mesiac pošlú o 10 eur 

viac, čiže 40 eur na účet. Ľudia väčšinou chceli peniaze hneď. Skupina B mala na 

výber: o mesiac im pošlú na účet 40 eur alebo hneď dostanú 30 a stratia tým 10 

eur. V  tejto skupine ľudí sa väčšina rozhodla počkať. Kým v  prvom prípade 

respondenti situáciu brali ako bonus, bez ktorého prežijú, v  druhej situácii to 

vnímali ako stratu, čím došlo k aktivácii insuly a cítili bolesť zo straty peňazí.  271

Podľa Baláža, aktiváciou anterior insula tiež dochádza k  vytváraniu negatívnych 

emócií, ktoré podporujú averziu k riziku a je zároveň zodpovedná za všetky možné 

pocity znechutenia. Systém strachu zo straty je silnejší ako systém odmeny.  272

Švec dodáva, že systém aktivovania insuly pôsobí hlavne v krátkodobých cykloch. 

Čiže človek nakúpi a vzápätí je sklamaný, alebo už pri samotnom nákupe si nie je 

istý, či cena zodpovedá kvalite  a  prinášanej hodnote. Príčinou toho, prečo sa 

človek zo „zlého“ nákupu nepoučí môže byť aj to, že dobrý pocit z  nákupu 

a očakávanej hodnoty je oveľa silnejší ako neurčitá obava z možného budúceho 

sklamania. To môže tiež byť dôvod, prečo tento systém bolesti nefunguje pri 

dlhodobejších problémoch, ako napr. v politike a  človek necíti bolesť vtedy, keď 

v rámci predvolebných sľubov politici povedali niečo, čo neskôr nesplnili.      273

Aby cena produktu nespôsobovala „bolesť“ v mozgu, je potrebné aby sa 

konzumentovi javila ako fér. Ak je produkt najdrahší v  kategórii, je potrebné 

vysvetliť, prečo je daný produkt prémiový. Ak je pravdepodobné, že produkt 

spôsobí pomyselné „au“ v mysli spotrebiteľa,  môže sa skúsiť použiť balenie, ktoré 

bude obsahovať viacero položiek a  bude ťažšie vypočítať jednotlivé ceny 

kusov,  čím sa pomyselná bolesť pri nákupe utlmí.  Tejto výhode sa venujeme 274

 ŠVEC, M. 2013. 271

 BALÁŽ, V. 2006.272

 ŠVEC, M. 2013.273

 DOOLEY, R. 2011.274

  171



v praktickej časti práce, v podkapitole 11.7, kde je rozobrané pôsobenie podpory 

predaja – teda rôznych množstevných balení a ich vplyv na rozhodovanie pri kúpe.  

Vo výskumoch sa zistilo, že najväčšiu bolesť spôsobuje, keď spotrebiteľ vidí 

ako cena s  každým kúskom konzumácie rastie. Dôkazom toho môže byť aj 

prechod  účtovania internetu za hodinu, na účtovanie za mesiac, alebo ponuky 

mnohých reštaurácií: all you can eat. Typický príklad „bolesti“ spôsobovanej 

postupne je sledovanie taxametru taxi služby. Ľudia, ktorí sú náchylnejší na 

„bolesť pri nákupe“, radšej využívajú dlhodobejšie predplatenie služby alebo formy 

all you can eat, aj keď pri rozrátaní na jednotlivé kusy, môže byť cena vyššia.  275

4.3 Preferencie značky 

Pomocou neuromarketingových výskumov sa získali aj poznatky ohľadne 

preferencie značky spotrebiteľov. Podľa Santosa je spotrebiteľova preferencia 

značky zložená z troch komponentov: emócií, spoločenského významu a osobného 

vzťahu k značke. Vo výskume, ktorý reflektuje, do akej miery sa zapájajú jednotlivé 

komponenty do hodnotenia značky, dospel jeho autor k  záveru, že emocionálny 

obsah a  osobná skúsenosť so značkou sú prepojené s  vytváraním preferencií. 

Emocionálne pôsobenie značky a  jej spoločenský význam sú zároveň dôležité vo 

vzťahu spotrebiteľa a spoločnosti.  Dôkazy silného pôsobenia preferencií značky 276

v  rozhodovaní spotrebiteľov poskytujú aj výskumy, rozoberané v praktickej časti 

práce – Coca-Cola vs. Pepsi a testy Fernetov.  

4.3.1  Štádiá  vytvárania  preferencie  značky  v  mysli  

spotrebiteľa 

Z hľadiska neuromarketingu Plassmanová poukazuje na 4 štádiá, ktoré sú 

kľúčové pri vytváraní preferencií značky v spotrebiteľovej mysli. 

1) reprezentácia (identifikácia značky) a  pozornosť; 2) očakávaná hodnota; 3) 

skúsenostná hodnota;, 4) zapamätanie hodnoty a učenie. 
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Podľa Plassmannovej - množstvo informácií, ktorým sú konzumenti 

vystavovaní je enormné, avšak naša kapacita spracovávania je limitovaná. Každú 

sekundu sme vystavení odhadom 11 miliónom bitov informácií, ktoré k  nám 

prichádzajú cez všetky naše zmysly. Ľudia sú však schopní spracovať len 50 bitov 

informácií a  nechávajú väčšinu vstupov nepovšimnutých.  S  týmto tvrdením 277

súhlasí aj Pradeep, avšak hranicu spracovania podnetov posúva ešte nižšie, len na 

40 bitov.  Ako spotrebitelia vnímajú a pristupujú k prichádzajúcim informáciám, 278

môže ovplyvniť ich správanie. 

1. Reprezentácia – prvý krok v  rozhodovaní mozgu tvorí reprezentácia 

možností voľby – čiže identifikácia značky. Ide o proces spracovania 

prichádzajúcich informácií,  identifikáciu rôznych alternatív výberu (napríklad 

identifikovanie rôznych značiek piva). V  tom istom čase musí konzument 

integrovať informácie o svojich vnútorných stavoch (pocit smädu) a vonkajších 

stavoch (sociálny kontext, umiestnenie), ktoré sú nositeľom pozornosti. Pri 

rozhodovaní sa, napr. medzi značkami piva záleží na tom, ako je človek 

smädný a  napr. akú značku piva pijú jeho kamaráti.  Ľudia sú prevažne 279

vizuálne stvorenia a  aj väčšina prichádzajúcich informácií je vizuálnych. 

Vizuálny systém dovoľuje rýchlo identifikovať značku alebo produkt. 

Milosavljevic, Koch and Rangel vo svojom výskume prišli na to, že spotrebiteľ  

dokáže identifikovať a  rozhodnúť sa medzi dvomi značkami jedla, ktorú si 

vyberie už za 313 milisekúnd.   280

1b) Pozornosť – pozornosť je zodpovedná za delenie informácií, ktoré si 

získali status preferovaných spomedzi ostatných dostupných informácií. Z 

výskumov sa dokázalo, že upriamujeme pozornosť predovšetkým na tváre, 

texty, novinky a vlastné mená. Milosavljevic a kol. zistili, že najvýraznejšie 

rysy (napr. jas obalu potravín) ovplyvňujú reálny výber potravín. Výsledky 
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hovoria o  tom, že aj pri vysokých rýchlostiach rozhodovania spotrebiteľ 

uprednostňuje položkou s jasnejším obalom. Dochádza k tomu dokonca aj 

vtedy, keď vedome preferuje chuť konkurenčného produktu. 

Sú možnosti ako dosiahnuť aby ľudia venovali pozornosť tomu čo chceme. 

Je dokázané, že ľudia venujú pozornosť viac hornému a  tiež pravému 

zornému poľu. Známy experiment s  piatimi identickými pančuchami 

umiestnenými v  jednej výškovej línii vedľa seba vo výklade potvrdil, že 

subjekty si vyberali krajné pravé pančuchy viac ako ostatné.  Chandon 

a  kol. uviedli, že aj umiestnenie produktu na vrchnej poličke sa môže 

preniesť do hodnotenia značky. Zjavne možno umiestniť produkty na 

miesta, ktoré sú známe tým, že priťahujú väčšiu pozornosť a spotrebitelia si 

ich vyberú častejšie, ako ostatné. Silný efekt umiestnenia bol tiež zistený 

pri prezeraní webových stránok.  Reutskaya a kol. vo svojich výskumoch 281

dokázali, že pri webe je umiestňovanie položiek priamo do stredu 

obrazovky účinnejšie a  takáto položka má až o  60 % väčšiu 

pravdepodobnosť, aby si ju recipient vybral,  ako rovnakú položku 

umiestnenú v iných častiach obrazovky.  282

2. Očakávaná hodnota – je očakávaná hodnota každej značky, ktorú si 

spotrebiteľ môže zvoliť, reprezentuje dôveru spotrebiteľa v hodnotu, ktorú 

v budúcnosti zažije s danou značkou. Je to predpokladané ocenenie, aké 

veľké potešenie mu produkt alebo značka prinesie. 

3. Skúsenostná hodnota – ako veľmi si spotrebiteľ daný produkt užíva počas 

jeho spotreby, použitia. Čiže aktuálne reálne hodnotenie a  spokojnosť 

s produktom. 

4.  zapamätanie si hodnoty a učenie – sila „páčenia značky“, vyhodnotenie, 

spracovanie a  znovu vyhľadanie značky, s  ktorou má skúsenosti a  pri 

učení ide o aktualizáciu asociácií so značkou.  283
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Záver 

 Snahou autorov bolo priblížiť pojem a fungovanie neuromarketingu ako 

nového odvetvia skúmajúceho podvedomé procesy v  spotrebiteľovej mysli. Na 

základe výsledkov výskumov využívajúcich techniky priameho merania mozgovej 

aktivity, ale aj doplnkových biometrických meraní, sme dospeli k mnohým novým 

poznatkom. Dozvedeli sme sa, že klasické metódy skúmania sú v  mnohých 

ohľadoch nedostatočné a  ich výsledky nereflektujú naozajstné správanie 

spotrebiteľov, len jeho racionalizovanú podobu, ktorá sa môže podstatne líšiť od 

prežívanej skutočnosti jedinca. Podvedomie  je miesto vytvárania a uchovávania 

rozhodnutí a  preto len jeho skúmaním sa môžeme dopracovať k  validným 

výsledkom. Emócie sú trikrát rýchlejšie ako racionálne spracovanie a často sú tým 

rozhodujúcim faktorom utvárania nákupného rozhodnutia. Zistili sme, že nákup 

niektorých produktov, predovšetkým cenovo nevýhodných, môže v 

spotrebiteľovom mozgu vyvolať „bolesť“ podobnú tej fyzickej, zároveň však vieme, 

ako sa takémuto javu vyvarovať. Z výskumov tiež vyplynulo, že preferencie značky 

sú v  mnohých prípadoch dôležitejšie ako samotná kvalita (chuť, prevedenie) 

produktu. Na základe výšky ceny ohodnocujeme aj kvalitu produktu. Očakávame 

teda, že drahšie výrobky nám prinesú väčší úžitok ako tie lacnejšie a to až do takej 

miery, že im tieto vlastnosti pripisujeme, aj keď nimi nedisponujú. V  rámci 

podpory predaja, ako aj pri obyčajných produktoch, významnú časť nášho 

rozhodnutia tvorí predošlá skúsenosť s produktom, pretože radšej kupujeme veci, 

ktoré už poznáme. Význam neuromarketingu pri ďalšom vývoji a posune v oblasti 

marketingu a marketingovej komunikácie je teda nesporný a  jeho využitie môže 

otvoriť nové možnosti nielen v  rámci prípravy marketingových stratégií, ale aj 

jednotlivých komunikátov ktoré významne ovplyvňujú spotrebiteľa v  rámci jeho 

rozhodovania a budovania preferencií. 
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Webdizajn v marketingovej komunikácii: história a súčasnosť 

Mgr. Lucia Kubinská 

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá vznikom webu a webových stránok. Poznať históriu 

znamená lepšie pochopiť súvislosti a dáva predpoklad lepšie odhadnúť, akým 

smerom sa bude webový dizajn uberať v najbližších rokoch. Štúdia mapuje vývin 

technológií a webových stránok od počiatku deväťdesiatych rokov, vysvetľuje 

základné pojmy a plynulo nadväzuje na súčasné postupy v tvorbe online 

prezentácií. 

Kľúčové slová: web, online, webdizajn, internet 

Abstract: The paper focuses on the emergence of the Web and websites. Knowing 

the history is important to better understand the context and gives a better chance 

on estimating what direction will Web Design take in the coming years. The paper 

maps the evolution of technology and websites since the beginning of the 90s, 

explains the basic concepts and continues with describing current practice in the 

creation of online presentations. 

Key words: web, online, web design, internet  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Historický vývoj 

História webdizajnu je úzko spojená s históriou internetu samotného. Až jeho 

postupným vývinom prichádzali firmy na to, že potenciál celosvetovej siete je 

možné využiť aj ako marketingový kanál. Spočiatku išlo takmer výlučne o 

technologické experimenty a nad “webdizajnom” (tak, ako ho vnímame dnes) sa 

tvorcovia ešte nezamýšľali. Prezerať si archivované webstránky z konca 

deväťdesiatych rokov je často zážitok, na dnešné online publikum môžu pôsobiť 

komicky: nevídané farebné kombinácie, neorganizovaný text a nepremyslená 

typografia, tabuľkový layout, nekontrolované animácie. No pred dvadsiatimi rokmi 

sa nedalo hovoriť o stratégii, prieskume, taktike - všetko vzniklo z  chaosu a  z 

obrovskej príležitosti niečo vytvoriť. 

Temná éra webových stránok - začiatok webu a webdizajnu 

Takmer od počiatku internetu môžeme hovoriť aj o dizajne stránok. 

Samozrejme, najskôr išlo o akýsi “neúmyselný" dizajn, čiže obsah svojou 

dôležitosťou úplne prevyšoval vzhľad a estetickosť. Išlo o jednoduché stránky, 

textové, väčšinou jednofarebné, kde štýl neurčoval dizajnér, ale technické 

možnosti (a obmedzenia) prehliadača. 

HTML - Hyper Text Markup Language, jazyk, ktorý je základom webových 

stránok, bol v tom čase (hovoríme zhruba o roku 1990) oveľa jednoduchší ako 

dnes, absentovali mnohé tagy, takže pod stránkou si v tom čase môžeme predstaviť 

tmavé pozadie a žiarivý text (nastavenie vtedajších prehliadačov). Akékoľvek 

multimédiá, ako ich poznáme dnes, absentovali. 

Prvou webstránkou bol projekt World Wide Web  Európskej organizácie pre 284

jadrový výskum - CERN. Tento web je prístupný dodnes - obsahuje informácie o 

koncepte celosvetovej siete a vysvetľuje základné princípy tvorby ďalších 

prepojených stránok. 

 http://info.cern.ch/hypertext/WWW/TheProject.html284
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Tabuľkový dizajn 

Okolo roku 1995 vznikajú webové prehliadače, browsery. Umožňujú 

zobrazovanie obrázkov. Tvorcovia webu začali prispôsobovať a upravovať layout 

stránky. Keďže HTML bolo stále iba v zárodkoch, využívali na to tabuľky (prvok, 

ktorý už v HTML existoval predtým). Kombináciou statických a premenlivých 

nastavení (static vs. fluid) stĺpcov a riadkov bolo možné takmer presne umiestniť 

text či obrázok tam, kam dizajnéri chceli. Vzniká pojem “narezať dizajn”, inak 

povedané upraviť obsah tak, aby zodpovedal bunkám tabuľky. Nešlo o korektné 

používanie HTML, pretože týmito náhradnými riešeniami autori zasahovali do 

obsahovej štruktúry stránky. Napriek tomu to bol v tom období celkom bežný a 

rozšírený postup tvorby webstránky.  

Grafika sa tvorila v grafických editoroch – v deväťdesiatych rokoch to boli 

najmä softvérové balíky Corel (vektorový editor Draw! a bitmapový Photo Paint) a 

Adobe (Illustrator a Photoshop). Neskôr svoju úlohu zohrali aj tzv. WYSIWYG 

editory, napríklad Microsoft FrontPage z kancelárskeho balíka Microsoft Office. 

Používateľ mal možnosť navrhnúť layout stránky a vzápätí ho automaticky 

“narezať” a exportovať ako funkčnú HTML stránku. Takto vytvorené stránky však 

obsahovali množstvo zbytočného kódu, boli niekoľkonásobne väčšie a teda 

náročnejšie na načítanie. Okrem toho často nezodpovedali webovým štandardom. 

Medzi webmi, ktoré vznikli v rokoch 1993-1995 – a možno ich teda považovať 

za najstaršie – sú napríklad informačný a finančný portál Bloomberg.com, The 

Internet Movie Database (IMDB.com), stránka hudobnej televízie MTV, ale aj 

Amnesty International, The Economist, Yahoo! či Whitehouse.gov (oficálna 

stránka Bieleho domu). Ide o stránky, ktoré prezentovali etablované vydavateľské 

domy, šírili myšlienky hnutí a organizácií, alebo boli jednoducho vyjadrením 

záujmov a koníčkov. V mnohých prípadoch samozrejme môžeme hovoriť o úmysle 

prezentovať sa - webstránky sa teda stali nástrojom marketingovej komunikácie 

(ani zďaleka však ešte nejde o premyslené online komunikačné stratégie, skôr o 

akési experimenty s novým médiom). 
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Narastajúca komplexnosť stránok spôsobuje problémy - webové prehliadače 

“nestíhajú”. V tomto období už rozlišujeme pojmy front-end a back-end a mnohí 

tvorcovia sa snažia vyriešiť časť problémov už na strane servera. Vznikajú 

skriptovacie programovacie jazyky, napríklad stále populárny PHP (personal home 

page). 

JavaScript 

Tam, kde svojimi možnosťami skončilo HTML, nastúpil JavaScript. Ten 

umožnil spúšťanie tzv. pop-up okien, vrstvenie prvkov ale aj ich jednoduchý 

pohyb. JavaScript sa používa aj v súčasnosti pre obohatenie front-endu (ako 

jQuery) ale aj back-endu (Node.js). 

Multimediálny Flash 

V roku 1996 prišiel na trh tvorby webu nový hráč - Flash (pôvodne známy pod 

názvom FutureSplash). Dizajnérom poskytoval nevídané multimediálne možnosti 

- grafika, najrôznejšie tvary objektov, animácie, rozšírené možnosti typografie, 

interaktivita… Najväčšou výhodou bolo, že všetko, čo dizajnér navrhol, sa 

používateľom zobrazovalo rovnako, bez ohľadu na to, aký prehliadač používali. 

Samozrejme, pokiaľ mal používateľ nainštalovaný Flash Player. Išlo však o 

uzavretú platformu a aj keď Flash bol vyvíjaný silnou spoločnosťou Macromedia 

(neskôr Adobe), vývin nebol dostatočne rýchly na dopyt dizajnérov. Flashové 

stránky navyše neboli indexovateľné, takže aj keď boli pútavé, znevýhodňovali 

svojich majiteľov vo vyhľadávaní. Spoločnosť Apple v roku 2007 verejne oznámila, 

že jej zariadenia nebudú podporovať Flash (najmä kvôli hardwarovej náročnosti), 

čo znamenalo pomalý ale istý koniec tejto multimediálnej platformy. 

Rok 1996 je mnohými považovaný za začiatok novej éry webdizajnu. 

Dizajnéri experimentovali s farbou pozadia stránky - často išlo o nelogické 

kombinácie, takže text bol nečitateľný. V tomto období sa stávajú populárne malé 

animované obrázky - GIFy - a sú súčasťou takmer každej novej webstránky. 
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Takmer štandardným layoutom stránky je web o šírke zhruba 600px (súvisí s 

najrozšírenejším rozlíšením obrazoviek vtedy), pričom hlavná navigácia stránky je 

v stĺpci naľavo a obsah stránky v pravej časti. Na označenie aktívnych odkazov, 

liniek, sa používa modrý podčiarknutý text a mnohé stránky toto nastavenie 

používajú bez ďalších úprav. Populárnymi typmi písma sú napr. Arial, Courier New 

či Times. 

Štýl pre web 

V rokoch 1996-1998 vznikajú koncepty kaskádových štýlov, CSS (Cascading 

Style Sheets). Jeho ideou bolo oddeliť obsah od formy a uľahčiť kontrolu nad 

oboma. Obsah bol stále doménou HTML, formát a vzhľad sú odteraz úlohou CSS. 

Problémom boli opäť štandardy a to, ako ich dodržujú jednotlivé webové 

prehliadače. Na trhu pôsobí najmä Internet Explorer spol. Microsoft a Netscape 

Navigator a vzájomne zápasia o dominanciu na trhu browserov. Vývojári teda 

museli prihliadať na rôzne verzie prehliadačov (čo je problematickou témou 

dodnes). Príchod kaskádových štýlov znamená vznik tzv. beztabuľkového 

webdizajnu (tableless web design) - namiesto používania tabuliek sa na 

usporiadanie elementov a textu použije dedikovaný jazyk.   

Začiatok 21. storočia je spojený s rozvojom internetu – stáva sa samozrejmou 

súčasťou života mnohých ľudí. Mení sa spôsob prístupu k internetu a jeho 

používania, čo znamená aj zmenu technológií, akými je web tvorený a navrhovaný. 

Na scéne sa objavujú nové webové prehliadače, okrem Internet Exploreru je to aj 

množstvo tzv. open-source browserov, ktoré vyvíja komunita. 

Mriežky a štruktúry 

Rok 2007 znamenal veľký krok pre webdizajn najmä pre rozmanitosť 

zariadení, na ktorých bolo možné na web pristupovať. Už to nie sú len obrazovky 

počítačov, ale aj mobilné zariadenia s najrôznejšími rozlíšeniami displejov. Tento 

parameter je pre zobrazenie webstránky dôležitý a tvorcovia teda stáli pred 

otázkou - ako vytvoriť stránku tak, aby bola prístupná na akomkoľvek zariadení? 
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Mala by byť rovnaká, zmenšená alebo okresaná o obsah či formu? Prvým riešením 

bol návrh stĺpcovitých mriežok, ktoré stránku rozdelili na 12 rovnako širokých 

častí. Dizajnéri začali používať tzv. “960px grid” systém, pretože sa ukázal ako 

najflexibilnejší. Ďalším krokom bola štandardizácia viacerých prvkov a ich 

správania v tomto dynamickom systéme.  

Bootstrap (pôvodne Twitter Blueprint) vyvinuli Mark Otto a Jacob Thornton 

zo spoločnosti Twitter ako nástroj na zachovanie konzistentnosti vo všetkých 

interne vyvíjaných projektoch. Ide o knižnicu webových elementov a funkcií pre 

tvorbu stránok a aplikácií. Bootstrap obsahuje HTML a CSS a určuje vzhľad a 

správanie základných prvkov ako sú napríklad typografia, formuláre, tlačidlá, 

záložky. Je kompatibilný s najnovšími verziami webových prehliadačov a môžeme 

ho považovať za projekt, ktorý odštartoval éru responzívneho webového dizajnu. 

V súčasnosti sa používa verzia 3, no autori v apríli 2015 oznámili vývin štvrtej 

generácie. Twitter Bootstrap so sebou zároveň priniesol príležitosť pre vývojárov a 

dizajnérov na celom svete – je pomerne jednoduché vytvoriť samostatné témy 

postavené na Bootstrape, k dispozícii sú zdarma alebo formou prémiových – 

platených tém pripravených na okamžité použitie. Úspešným príkladom je produkt 

spoločnosti Designmodo – Startup Design Framework. Ide o súbor grafických 

elementov a HTML prvkov z ktorých sa dá “poskladať” atraktívny a funkčný web za 

krátky čas. 

Responzívny web 

Pojem "responzívny web dizajn" (RWD) zaviedol v roku 2010 Ethan Marcotte 

vo svojom článku na poprednom portáli A List Apart. Portál Mashable vyhlásil rok 

2013 za rok responzívneho dizajnu a časopis Forbes venoval téme niekoľko 

článkov a odporúčaní, prečo by každá spoločnosť mala investovať čas a peniaze do 

prechodu na RWD. "Responzívne weby zjednodušujú internetový marketing a 

SEO," uvádza Susan Gunelius. Firma v takom prípade nemusí vyvíjať a manažovať 

viaceré weby, stačí jeden web, ktorý sa prispôsobí. 
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Pojmom “responzívny web” označujeme stránky, ktoré zachovajú obsah, ale 

zmenia formu zobrazenia podľa toho, na akom zariadení chceme web prezerať. 

Stále ide o použitie HTML a CSS, tieto sa však generujú podľa vopred stanovených 

pravidiel. Dizajnér pri návrhu takejto stránky ráta s troma základnými typmi 

zobrazenia (desktop, tablet, mobil) a určí, ako bude web vyzerať. Programátor 

podľa toho nastaví správanie jednotlivých elementov (v tomto smere je veľmi 

nápomocný vyššie spomenutý Bootstrap, ktorý pravidlá zobrazovania prvkov už 

obsahuje – a programátor teda nemusí začínať on nuly). Responzívny web dizajn je 

úzko prepojený s prístupom "mobile first". Ide o techniku, keď tvorca obsah najskôr 

prispôsobí mobilným telefónom (vzhľad, funkcie, ale napríklad aj množstvo textu) 

a až potom ho adaptuje pre väčšie obrazovky a zariadenia. Je to zmena oproti 

tradičnému postupu desktop -> mobilný telefón, zároveň ide o veľmi logický a 

nevyhnutný krok, keďže čoraz viac ľudí vyhľadáva informácie pomocou mobilných 

zariadení. Proces tvorby responzívneho webu je náročnejší, vyžaduje viac času na 

návrh, ale možnosť prezerať web na akomkoľvek zariadení je podmienkou 

úspechu… 

Flat dizajn a koniec skeumorfizmu 

Skeumorfizmus pomenúva princíp, kde prvky dizajnu preberajú inšpiráciu a 

vlastnosti z reálneho, fyzického sveta. Výraz sa často používa pri opise vzhľadu 

používateľských rozhraní, ktoré pripomínajú skutočné objekty - napríklad princíp 

záložiek na webstránke ako záložky v skutočnej knihe alebo symbol obálky ako 

ikona pre e-mail. Skumorfizmom pomenúvame napríklad aj vzhľad drevenej 

poličky s elektronickými knihami v tablete či papierovú textúru často používanú v 

kalendároch alebo aplikáciách na zapisovanie poznámok. Pre tento štýl je 

charakteristická imitácia textúr (drevo, koža, papier, kov, sklo, atď.) a 3D efekty 

(napr. tiene pod prvkami). 

Potreba väčšieho množstva času na návrh troch rôznych layoutov stránky 

mala za následok zjednodušovanie vzhľadu elementov. Dizajnéri postupne 

zanevreli na komplikované, ornamentálne prvky a začali preferovať jednoduché 
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tvary. 3D “lesklé” elementy sa vytratili a nahradili ich jednofarebné tlačidlá a 

ikony. Pomocou webových fontov je možné pracovať s typografiou oveľa 

efektnejšie ako pomocou tradičného HTML - a oveľa efektívnejšie ako pomocou 

Flashu. Toto zjednodušenie sa vo svete webového vývoja nazýva “flat designom”, 

čiže plochým dizajnom. Príkladom správnej implementácie flat designu je aj 

dizajnová príručka spoločnosti Google – tzv. Material Design. Kombinuje plochý 

vzhľad elementov, no zároveň ich vrství tak, aby používateľovi bola jasná 

hierarchia a funkcia každého prvku. Material Design, podobne ako Bootstrap, je 

použiteľný pre akýkoľvek typ projektu a je využívaný pri tvorbe webstránok ale aj 

mobilných aplikácií. 

Tvorba webu dnes 

Nové štandardy 

World Wide Web Consortium (W3C) je hlavnou organizáciou ktorá zastrešuje 

svetovú sieť, World Wide Web. Založil ju Tim Berners-Lee, ktorý ju dodnes vedie. 

Hlavnou úlohou W3C je produkovanie štandardov, akýchsi odporúčaní pre web a 

jeho tvorbu. V súčasnosti sú to najmä HTML5, CSS3 a JavaScript API.  

Mikro UX 

Pod UX rozumieme User Experience Design, vo voľnom preklade "dizajn 

používateľského zážitku". Často sa prelína s UI (User Interface). Jedným z 

dôležitých trendov je využívanie tzv. mikro UX, teda drobných prvkov a zlepšení, 

ktoré na prvý pohľad vôbec nie sú viditeľné, no pri používaní stránky alebo 

aplikácie majú veľký vplyv na celkový zážitok. Inak povedané "It's all about details" 

- všetko je o detailoch. V žargóne používateľov aj tvorcov digitálneho obsahu sa 

stretneme s pojmom "vychytávky". Medzi zaujímavé príklady mikroUX patrí: 

• plynulé skrolovanie (posúvanie) stránky; 
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• využívanie vnútrostránkového zobrazovania detailov (namiesto nového 

okna sa obrázok otvorí už v rámci otvorenej stránky); 

• viaceré typy efektov pri označení myšou (samozrejme, tento bod sa týka 

webdizajnu, keďže pri dotykových zariadeniach tzv. "hover" efekt - aspoň zatiaľ - 

nepoznáme); 

• jemné animácie grafických elementov; 

• a množstvo iných… 

Bohatší zážitok z prezerania obsahu 

S User Experience, akousi základnou úrovňou zrozumiteľnosti a prístupnosti 

na webe, sa tvorcovia obsahu rozhodli ísť ešte ďalej. Prvou lastovičkou môže byť 

napríklad experiment amerického denníka The New York Times, kde sa rozhodli 

obsah na webe nielen zverejniť, ale dokonale ho pripraviť aj svojskou formou a 

podaním informácií. Znie to logicky - ak internet ponúka možnosť animácií, 

interakcie, zvukov - prečo článok zverejniť len v jeho textovej podobe? Tak vznikla 

verzia článku "Snow Fall - The Avalanche at Tunnel Creek" (2012). Zo spracovania je 

zrejmé, že autorom nestačilo článok o lavíne len "zavesiť na web" - pokúsili sa 

vyrozprávať príbeh a využiť na to všetky dostupné moderné technológie. 

Príbeh je rozdelený na päť častí podľa priebehu udalostí. Doplnený je video-

úvodom (skôr ilustračné pozadie, ktoré návštevníka správne dramaticky "naladí"), 

obsahuje animácie, nákresy a infografiky zasneženého údolia, zvukové záznamy 

tiesňových volaní, ale aj vhodne vložené detaily o jednotlivých účastníkoch. 

Zážitok čitateľa (no zároveň diváka a poslucháča) je niekoľkonásobne vyšší. 

Experiment New York Times bol svojho času veľmi inovatívny a stal sa inšpiráciou 

pre mnohé ďalšie denníky s online vydaniami. Práve toto sa ukázalo ako vhodná 

cesta pre vydavateľstvá, ktoré sa trápia s printovými verziami - čím lepší zážitok 

návštevníka, tým vyšší potenciál na monetizáciu online obsahu. 

Podobne skúsil obsah spracovať aj denník SME pri zverejnení článku "Zabije 

nás nakoniec úspech našich automobiliek?" . 285

 http://ekonomika.sme.sk/c/7028263/zabije-nas-nakoniec-uspech-nasich-automobiliek.html, 2013285
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Single-page webstránky 

Kým v minulosti bolo typické mať web pozostávajúci z hlavnej stránky 

(homepage) a niekoľkých podstránok, dnes čoraz viac webov komunikuje len 

prostredníctvom jednej, často dlhšej, stránky. Ide najmä o prezentačné weby alebo 

tzv. landing pages k produktom – napríklad mobilným či online aplikáciám, no 

čoraz väčšiu popularitu si tento spôsob prezentácie nachádza aj v iných oblastiach. 

Výhodou single-page stránky je najmä možnosť mať úplne pod kontrolou 

pozornosť návštevníka, ktorý sa nemusí rozhodovať, na ktorú z podstránok klikne. 

Marketéri môžu na takejto stránke upútať “príbehom”, a spolu s UX dizajnérmi 

môžu lepšie premyslieť návštevníkovu cestu (tzv. “flow”), oboznámiť ho zo 

všetkými potrebnými informáciami a – v ideálnom prípade – cestu ukončiť 

jednoznačnou výzvou k akcii (“call to action”). Takouto akciou môže byť výzva k 

nákupu produktu, objednanie si testovacieho konta a podobne. Single-page weby 

šetria návštevníkovi čas a zároveň poskytujú dostatok informácií. 

Dôležitým faktorom pri tvorbe single-page webstránok je zachovanie 

vertikálneho rytmu stránky. Preto sa často stretávame s vizuálnym rozvrstvením 

stránok – pomocou farebných alebo inak odlíšených blokov, ktoré používateľ 

potom vníma ako sekcie stránky s možnosťou rýchlo ich preskočiť, pokiaľ ho 

informácia nezaujala. Takéto prezeranie webu je rýchlejšie ako pomocou 

preklikávania sa podstránkami. Pre tieto weby je typická nadpriemerná dĺžka, 

používateľ je nútený posúvať stránku vertikálne. V takomto prípade nie je 

prípustný horizontálny scrolling (posúvanie), ktorý by bol pre návštevníka 

zmätočný. 
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Záver 

Od vzniku prvých webstránok ubehlo viac ako dvadsať rokov. Mnohé sa 

odvtedy zmenilo - postupy pri tvorbe, nároky na vzhľad stránok, stratégia a proces 

publikovania informácií na webe. Od nekontrolovaného laického 

experimentovania až po profesionalizáciu odboru - internet so sebou priniesol 

vznik nových odborov a povolaní. 

Aj tá najprogresívnejšia stránka bude čoskoro prekonaná opäť novými a 

novšími technológiami. Na túto zmenu musia byť pripravení nielen tvorcovia, ale 

aj zadávatelia. 
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Reklamná persuázia prostredníctvom reklamného textu 

Mgr.Ľubica Gondová, Mgr. Mária Achberger 

Abstrakt: Diplomová práca sa zaoberá prostriedkami a  formou reklamnej 

persuázie v  propagačných výpovediach, pričom primárny dôraz kladie na ich 

textovú stránku ako na nositeľa reklamnej informácie. Poskytuje teoretické 

východiská pre pochopenie psychologického vplyvu reklamy na spotrebiteľa, 

typologicky rozoberá rôzne formy reklamného presvedčovania, pričom si všíma aj 

prepojenie obrazu a  textu v náväznosti na posolstvo. Teoretické informácie vždy 

ilustruje prostredníctvom ukážok zo slovenskej i  zahraničnej reklamnej praxe. 

Najviac príkladov si práca prepožičiava zo stále veľmi vplyvnej nadlinkovej 

reklamy (prevažujú televízne spoty), v  ktorej hrá persuázia prostredníctvom 

reklamného textu nezanedbateľnú rolu. V  súvislosti s  konkrétnymi reklamnými 

výpoveďami nahliada aj na najčastejšie využívané štylistické prostriedky 

reklamného textu, ktorými sú imperatív a určité špecifické adjektíva. 

Za primárne prvky ovplyvňujúce zmenu nákupného správania spotrebiteľa 

diplomová práca označuje argumenty a emócie. Všíma si, že reklama vždy funguje 

v  určitom spoločensko-kultúrnom kontexte, ktorý podmieňuje jej formálnu 

i  obsahovú stránku. Na druhú stranu poskytuje aj  stručný náhľad na čoraz 

intenzívnejší fenomén reklamnej globalizácie. 

Práca pozostáva zo štyroch kapitol. Prvá ozrejmuje rozvoj a  historické 

pozadie reklamnej persuázie, druhá sa zaoberá psychologickým vplyvom reklamy 

na spotrebiteľa a  motiváciou, tretia kapitola pojednáva priamo o  formách 

reklamného presvedčovania prostredníctvom argumentov, emócií a odporúčateľov 

a  záverečná, štvrtá kapitola hovorí o  niekoľkých konkrétnych  persuazívnych 

štylistických prostriedkoch. 
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Kľúčové slová: reklama, reklamný text, presvedčovanie, psychologické procesy, 

emócie, argumenty 

Abstract: The diploma thesis deals with means and forms of advertising 

persuasion in various promotional solutions. It underlines their textual side as the 

main provider of the advertising information. The document looks into theoretical 

resources for understanding the advertising impact on consumers; it typologically 

analyzes various forms of advertising persuasion, while the connection of the 

visual and textual part is perceived as the message-influential. 

 Theoretical information is illustrated by examples from the Slovak and 

foreign advertising practice. The provided instances primarily come from ATL 

activities (mainly TV commercials), which are still very powerful and the textual 

persuasion is significant for them. In consistency with concrete advertising 

statements the thesis also deals with mostly applied stylistic means of advertising 

texts: imperative and some specific adjectives. 

The document considers arguments and emotions for the most important 

components influencing the change of consumer behavior. It realizes that 

advertisements always exist in a specific socio-cultural context which has the 

significant impact on both, their form and content. On the other hand the paper 

provides also the brief insight into the increasing phenomena of the globalization 

in advertising. 

The diploma thesis consists of four parts. The first part clarifies the 

development and the historical background of advertising persuasion, the second 

part analyzes the psychological impact of advertising on consumers and the 

motivation, the third part directly deals with advertising persuasion through 
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arguments, emotions and recommenders and the final, fourth part looks at some 

concrete persuasive stylistic means. 

Key words: advertising, advertising text, persuasion, psychological processes, 
emotions, arguments 

Úvod 

Diplomová práca sa zaoberá problematikou reklamnej persuázie s dôrazom 

na textovú stránku reklamy. Persuáziu možno definovať ako presvedčovaciu 

schopnosť reklamy. Je prostriedkom, ktorého úlohou je ovplyvniť nákupné 

rozhodovanie spotrebiteľa a presvedčiť ho o kúpe žiaduceho produktu či služby, 

prípadne (v nekomerčnej sfére) k zmene správania. 

Hoci s  nárastom internacionalizácie reklamných kampaní a  vplyvu 

obrazových posolstiev sú textové výpovede odsúvané do úzadia, nedá sa bez nich 

zaobísť úplne. Spotrebitelia sú zahltení vizuálnou reklamou, avšak textový odkaz 

je spravidla tým, čo rezonuje v  ich mysliach dlhšie a  na základe čoho si daný 

produkt vyberú. Obraz je postačujúci vo sférach podnikania, kde sa výber produktu 

uskutočňuje na základe vizuálnej stránky (módny priemysel, dizajnové výrobky), 

avšak napríklad pri potravinách či elektronike recipient potrebuje získať 

informácie o úžitkových vlastnostiach a benefitoch značky, aby ju v silnej trhovej 
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konkurencii bol ochotný uprednostniť. Výber na základe atraktívneho obalu či 

dizajnu bez znalosti základných parametrov môže viesť k sklamaniu. 

Aby proces ovplyvňovania mohol prebehnúť, treba predovšetkým dostať 

komunikované posolstvo k recipientovi. Hoci sa môže zdať, že je to jednoduché, v 

súčasnom svete je človek ,,atakovaný“ informáciami a reklamou natoľko, že jeho 

vnímanie je selektívne. Vyberá si len relevantné posolstvá, ostatné vytesní. Cieľom 

marketingovej komunikácie je dosiahnutie tzv. persuazívneho efektu, vyvolania 

záujmu o produkt. Reklamné posolstvá majú aktivovať recipienta k činnosti, ktorá 

je zhodná s ich zameraním. Najznámejší model, definujúci žiaduce  pôsobenie 

reklamy, je AIDA (Vopálenská, 2009, s. 9). Vznikol koncom 19. storočia v  USA, 

v časoch, keď sa propagačné posolstvá snažili využívať také apely a motívy, aby čo 

najnástojčivejšie zaujali pozornosť spotrebiteľov bez ohľadu na etickosť či 

pravdivosť (Vysekalová, 2012, s. 42). Prvé A  vo formulke AIDA sa preto zvyklo 

vysvetľovať ako attention (pozornosť). I  znamenalo interest (záujem), D desire 

(túžbu po produkte) a  ďalšie A  action (dosiahnutie akcie - kúpy produktu). 

V  súčasnosti sa prvé A  zvykne definovať aj ako Awareness (povedomie), teda 

zdôrazňuje sa dôležitosť vytvorenia znalosti, či dokonca emocionálneho vzťahu 

ku  značke. To, že nejaké posolstvo upúta pozornosť človeka, ešte totiž nemusí 

znamenať, že bude mať aj záujem o produkt, ktorý ho ovplyvní k nákupu. Upútanie 

pozornosti je krátkodobá záležitosť, avšak pokiaľ sa značka dostane spotrebiteľovi 

do povedomia, môže ju (aj neuvedomene) prijať za vlastnú a   pri nákupe je 

vyhľadať. 

AIDA funguje len v  prípade, ak je reklama zhodná so socio-kultúrnymi 

očakávaniami cieľovej skupiny, pokiaľ sa napríklad nerozchádza s  jej estetickým 

vkusom. Podľa Vopálenskej (2009) k  pozitívnemu prijatiu a  persuazívnej sile 

reklamy prispieva rétorická štruktúra a úroveň samotného textu, a  tiež forma 

a povaha využitých rétorických prostriedkov. S touto tézou možno súhlasiť, avšak 

treba si uvedomiť, že nie vždy slogan využívajúci zložité figúry a trópy s vysokou 

umeleckou a  rétorickou hodnotou bude funkčnejší ako slogan využívajúci 

jednoduché hovorové (no aspoň relatívne inovatívne) frázy. Pri využití zložitej 
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štylistiky v masovej reklame vzniká riziko, že skupiny s  nižšou intelektuálnou 

úrovňou budú mať problém s  dešifrovaním posolstva. A  ak by aj dekódovanie 

nebolo prekážkou, treba mať na pamäti vekové rozpätie recipientov, ku ktorým sa 

má reklamný text dostať. Tínedžeri napríklad uprednostnia skôr svieže, hoci aj 

nespisovné slová, než metaforické básnické vyjadrenia. Naopak, starší intelektuáli 

s  vyššími estetickými požiadavkami môžu na príliš jednoduchý reklamný text 

nahliadať ako na kultúrny úpadok, čo v  konečnom dôsledku môže produktu 

uškodiť napriek tomu, že nie sú primárnou cieľovou skupinou. Preto sa 

marketingová komunikácia čoraz viac posúva k  podlinkovým aktivitám (direct 

marketing) a  na  také médiá, kde sa publikum dá čo najviac homogenizovať 

(napríklad vzrastá počet reklám na sociálnych sieťach, ktoré sú stále primárnou 

doménou mladších generácií a  okrem veku umožňujú marketérom diferencovať 

prijímateľov na základe dobrovoľne odovzdaných osobných údajov). Obsahová 

a formálna stránka reklamného textu je teda dôležitá, avšak minimálne polovičný 

úspech pri presvedčovaní treba pripísať aj správnemu zacieleniu. 

Klasické persuazívne techniky u  nás však stále najbadateľnejšie klasická 

masová reklama (printové, televízne a rozhlasové kampane), preto sa pri uvádzaní 

príkladov z praxe budeme zameriavať primárne na ňu. 

1.História reklamnej persuázie 
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Reklamné počiatky v  antike mali ešte len málo spoločného so skutočnou 

profesionálnou  argumentáciou a  uplatňovaním psychologických poznatkov do 

reklamnej komunikácie. Najviac sa textovým persuazívnym technikám približovali 

takzvaní heroldi, mestskí vyvolávači, ktorí informovali obyvateľov o nariadeniach 

panovníka či iných dôležitých udalostiach. Často podávali správy aj o komerčných 

službách. V  neskorších obdobiach (na prelome a  v priebehu stredoveku) 

zviditeľňovali svoj príchod prostredníctvom trúbenia či bubnovania a  za 

propagačné služby dostávali finančnú odmenu (Horňák, 2010, s. 130 – 132). Dá sa 

však predpokladať, že oznamy heroldov mali v  antike i v  stredoveku skôr 

informatívny než persuazívny charakter. 

Dávno pred vznikom masových médií možno v  historickom kontexte 

výraznejšie vnímať špecifickú formu nekomerčnej persuázie. Súvisí s postavením 

panovníkov, ktorí ovplyvňovali myslenie svojich poddaných v mnohých zásadných 

otázkach. Boli v podstate prvými názorovými vodcami. Avšak na rozdiel od 

dnešnej persuázie v komerčnej i nekomerčnej sfére, pri neakceptovaní kráľovských 

či cisárskych nariadení  boli priamo ohrozené životy „nepohodlných“. Rola 

panovníkov sa snáď najviac prejavovala pri podnecovaní konkrétneho 

náboženského presvedčenia poddaných (počiatky cirkevného marketingu) .  286

Cirkvi boli s marketingovou komunikáciou vždy úzko prepojené. Dodnes je 

kresťanský kríž v prenesenom význame považovaný za najznámejšiu značku vôbec 

a  kresťanstvo a  islam sú v  podstate neziskovými organizáciami s  najväčším 

počtom priaznivcov. V  roku 1477 na britských ostrovoch vznikol prvý tlačený 

reklamný plagát, ktorý sa tiež zaoberal ponukou náboženského charakteru, 

konkrétne inzeroval liturgické knihy.  V oznámení sa už objavila snaha motivovať 

potenciálnych zákazníkov prostredníctvom vzhľadu a ceny. Text plagátu bol voľne 

preložený do slovenčiny ako: ,,Ak nejaká osoba, kňaz alebo laik chce kúpiť kópie 

dvoch alebo troch liturgických kníh upravených podľa zvyklostí Salisbury 

Cathedral a  tlačených takým pekným spôsobom ako toto oznámenie, nech sa 

 Napríklad kresťania boli prenasledovaní až do vydania Milánskeho ediktu cisárom Konštantínom v roku 313, ktorý zrovnoprávnil 286

kresťanstvo s ostatnými náboženstvami.  
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dostaví do Westminster Abbey, kde sa rozdávajú almužné. Miesto možno poznať 

podľa štítu, ktorý má v strede červený pás (zhora nadol). Dostane tieto knihy lacno. 

Prosím nestrhujte toto oznámenie“ (Prachár, 1993, s. 12).   

Počiatky novodobej reklamnej tvorby vo svete 

Názory na obdobie vzniku reklamného priemyslu ako samostatného odvetvia 

sa líšia. Niektoré zdroje za jeho počiatok považujú rok 1842, kedy bola založená 

prvá reklamná agentúra vo Filadelfii. Iní začiatky marketingovej komunikácie 

posúvajú už do roku 1630, kedy francúzsky lekár a novinár Théophraste Renaudot 

uverejnil vo svojom týždenníku La Gazette de France prvý reklamný oznam 

(Pincas, Loiseau, 2009, s. 17).  

Niekedy sa za vlasť inzercie označuje aj Anglicko. A  to nielen kvôli 

spomínanému reklamnému plagátu z roku 1477. Periodikum The Continuation of 

Our Weekly News uverejnilo prvú knižnú inzerciu už 1. februára 1625, teda ešte 5 

rokov pred Renaudotom (Horňák, 2010, s. 133). Prvá reklamná agentúra na tomto 

území bola založená vraj už v roku 1800. 

História reklamnej tvorby u nás 

Prvá reklamná agentúra v Československu vznikla v  roku 1927 pod názvom 

Reklub (Reklamný klub). Predtým bola reklama na našom území na nízkej úrovni 

a značne pod rakúskym vplyvom. Plošná inzercia v periodikách sa síce objavovala 

už od polovice 18. storočia, išlo však spravidla o  nie veľmi kvalitnú tlačenú 

reklamu , ktorú si zadávatelia navrhli a zaplatili sami. Prakticky až do polovice 20. 

storočia využívala nemenné persuazívne techniky. Zaujať čitateľa sa snažila 

výrazným orámovaním, kombináciou rôznych písiem a často využívaným 
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piktogramom ruky s vystretým ukazovákom. Po textovej stránke prevažovali texty 

plné superlatív, ktoré nekládli dôraz na hodnovernosť posolstva. Takáto reklama 

v periodikách všeobecne nemohla byť veľmi efektívna, lebo vydavatelia vyhradili 

v  každom vydaní plošným inzerátom vždy niekoľko špeciálnych (spravidla 

posledných) strán oddelených od zvyšného textu. Preto ak sa čitateľ o  inzerciu 

vyslovene nezaujímal, mohol ju jednoducho preskočiť. A  ak aj venoval čas 

inzertným stránkam, neznamenalo to, že si v záplave podobných oznámení všimol 

práve to žiaduce. Do vzniku prvého samostatného Československa navyše problém 

mohli spôsobovať aj nejednotné jazykové mutácie periodík a inzerátov (bežne sa 

stávalo, že napríklad v nemeckých novinách sa objavili inzeráty v maďarčine). 

Jednými z  prvých novín, ktoré vznikli na našom území, boli Pressburger 

Zeitung písané v nemčine. V osemnástom storočí vychádzali dva razy týždenne. 

Prvé číslo bolo vydané 14. júla 1764. Jeho súčasť tvoril aj propagačný oznam 

„Avertissement“ informujúci potenciálnych záujemcov o obsahu, periodicite, cene 

a  mieste, kde sa dali noviny objednať (Serafínová, 2008, s. 11).  Vizuálne sa 

neodlišoval od zvyšného textu.  

Pressburger Zeitung zverejňovali inzerciu od svojho vzniku, avšak len 

obmedzené množstvo. Väčšinou išlo o  propagáciu kníh . Typickým príkladom 287

takéhoto propagačného oznamu môže byť posledná strana novín z  24. februára 

1797. Obsahuje zoznam kníh, ktoré lacno v  Bratislave ponúkal predavač kníh 

a  umenia Ben Leonhard Leeg (Príloha 1). Postupom času prešla inzercia 

v Pressburger Zeitung z poslednej strany na samostatnú prílohu (Serafínová, 2008, 

s. 11).    

Ďalšie noviny u nás, ktorých vydávanie osobitne povolila Mária Terézia, 

vychádzali v maďarčine. Volali sa Magyár Hírmondó, vychádzali tiež len dvakrát za 

týždeň a  inzerciu uverejňovali zriedka. Po nich vzniklo periodikum Prešpurské 

noviny v biblickej češtine .  Existovali 5 rokov (1783 až 1787) a vydávané boli 288

 Vlastná inzercia zakladateľa a vydavateľa novín, kníhtlačiara Jána Michala Landerera.287

 predchodkyňa spisovnej slovenčiny288
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dva razy týždenne. Inzerenti si museli v  prvom rade vymedziť cieľovú skupinu, 

národnostnú menšinu, ktorú chceli osloviť, pretože vzhľadom na jazykové 

odlišnosti sa čitatelia diferencovali na základe ovládania konkrétneho jazyka. Po 

zániku prešpurských novín museli slovenskí čitatelia (i inzerenti) čakať až do roku 

1812 (Serafínová, 2008, s.14). Vtedy vznikol  Týdenník aneb císařsko-královské 

Národní noviny Juraja Palkoviča. Vychádzal do roku 1818 (v tomto ročníku bol 

podtitul zmenený na Prešpurské Slovenské noviny). Palkovič, profesor 

československej reči a literatúry sa vo svojej vydavateľskej kariére snažil plniť aj 

osvetovú funkciu propagovaním slovenskej a  českej literatúry. Ako prostriedok 

budovania tohto národného uvedomenia mu slúžili okrem iného aj spomenuté 

noviny (Šmatlák, 1988, s. 278). Zverejňované knižné informácie mali teda v prvom 

rade sociálny rozmer, propagačnú funkciu plnili až sekundárne.  Okrem knižnej 

osvety boli v Týdenníku uverejňované inzertné oznámenia o prenájme a predaji 

nehnuteľností, ponuke kalendárov a  samotného Týdenníka. Podobne ako 

v predchádzajúcej tlači, inzercia, umiestnená na poslednej strane, nebola vizuálne 

odlíšená od zvyšného textu (Serafínová, 2008, s.14). 

O  spoločensko-výchovnú propagáciu sa takmer o  30 rokov rokov neskôr 

pokúšali aj Štúrove Slovenské národné noviny s literárnou prílohou Orol tatranský. 

Okrem literárneho uvedomenia sa v  slovenskom ľude snažili budovať aj 

uvedomenie morálne a kultúrne prostredníctvom propagácie nedeľných škôl, boja 

proti alkoholizmu a  usporadúvania kultúrnych podujatí. Skutočnej komerčnej 

inzercie tieto noviny prinášali málo. Nový tlačový zákon, ktorý vstúpil do platnosti 

v roku 1848 znamenal zánik tohto periodika. Monarchia si uvedomila persuazívnu 

silu tlače, a preto sa snažila cenzurovať alebo aspoň komplikovať voľnú produkciu 

novín, ktoré nemali provládny charakter  (Serafínová, s. 15-16). 289

Hoci v  druhej polovici 19. a  začiatkom 20. storočia vzniklo mnoho 

slovenských periodík, ktoré sa už delili aj tematicky (politické, katolícke, 

humoristicko-satirické a  i.), reklamná tvorba nezaznamenala výraznejší pokrok. 

Na prelome storočí bol navyše rakúsko -  uhorskou monarchiou uzákonený ako 

  Slovenské národné noviny skončili kvôli požiadavke, aby sa vydavateľ novín zdržoval v mieste ich vychádzania.289
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jednotný úradný a vyučovací jazyk maďarský, čo obmedzilo rozvoj slovenčiny ako 

súčasti národného povedomia. O  ére modernej reklamnej tvorby prístupnej a 

dekódovateľnej pre väčšinu slovenského obyvateľstva preto možno hovoriť až po 

vzniku samostatného Československa. Česko (vďaka orientácii na Viedeň) do tejto 

historickej éry pritom vstúpilo s kvalitatívne vyspelejšou obchodnou a reklamnou 

činnosťou než Slovensko. Novovzniknutý Reklub však napomohol vývinu 

reklamnej činnosti v  celej republike. Vydával odbornú literatúru, organizoval 

školenia a združoval odborníkov. Pokrok v oblasti reklamy najlepšie reprezentujú 

dobové tlačené propagačné prostriedky veľkých spoločností (Horňák, 2010, s. 153). 

Kvalitné dobové kampane prinášala napríklad spoločnosť. Jej reklamy 

od dvadsiatych až po koniec štyridsiatych rokov či už v plagátovej podobe alebo vo 

forme malej či väčšej novinovej inzercie v niektorých prípadoch svojou 

originalitou dokonca prekonali súčasnú reklamnú komunikáciu firmy Baťa (Príloha 

2). 

Reklub zanikol v  roku 1948, ktorý znamenal začiatok konca sľubne 

rozbehnutej marketingovej komunikácie. Po  nástupe totalitného režimu bola 

najbližších 40 rokov reklama definovaná ako spoločensko-výchovná propagácia. 

Persuazívne techniky neboli vo veľkej miere využívané na propagáciu komerčných 

produktov, ale na mimoekonomickú propagáciu (napr. podpora športu, 

konzumácie zeleniny) a politickú propagandu štátu prospešných myšlienok (napr. 

mandelínka zemiaková označovaná za škodlivého chrobáka, ktorý k nám prenikol 

z kapitalistického západu). 

Z  pozastavenia reklamného vývoja v  ČSR a ČSSR sa česká a  slovenská 

reklamná tvorba spamätávala v priebehu celých deväťdesiatych rokov. V súčasnosti 

sa už priepasť medzi marketingovou komunikáciou postsocialistických 

a  západných krajín vďaka silnejúcej globalizácii stiera. V  štvrtej kapitole však 

poukazujeme na to, že interkultúrne marketingové stratégie vedia byť tiež 

nebezpečným nástrojom, ktorý nezaručuje vždy pokrok a  pozitívny vplyv na 

reklamný text.     
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2. Persuázia a jej psychologické zásady  

Reklama môže ovplyvniť recipienta len vtedy, keď je zaradená do procesu 

jeho zmyslového vnímania a posunutá na spracovanie, teda vytvorenie si určitého 

psychického obrazu o reklamnom posolstve. Úspešnosť pozitívneho dosahu možno 

očakávať len vtedy, ak má prijímateľ aktuálne posolstvo prepojené s minulými 

vnemami a skúsenosťami (Vysekalová, 2012, 88). Správa sa však k nemu dostane 

na spracovanie len za predpokladu, že je dostatočne zladený celý komunikačný 

proces. 

Komunikačný proces a jeho atribúty 

Najzákladnejšia a najznámejšia schéma komunikačného procesu sa pripisuje 

americkému politickému vedcovi a  komunikačnému teoretikovi Haroldovi 

Lasswellovi (1902 - 1978): kto hovorí – čo – akými prostriedkami – komu – s akým 

účinkom. Medzi prvky interpersonálnej i  skupinovej komunikácie teda patrí 

komunikátor (odosielateľ správy), komunikát (správa), komunikačný kanál (cesta, 

ktorú informácia absolvuje), komunikant (adresát správy) a spätná väzba (reakcia 

na prijatú správu potvrdením a  interpretáciou). Často sa k týmto prvkom pridáva 

ešte komunikačné prostredie a s ním späté komunikačné šumy (Hlinková, 2007, s. 

37). Je žiaduce ich eliminovať, pretože môžu mať negatívny vplyv na interpretáciu 

informácie.   

Vysekalová upozorňuje, že pri reklamnej komunikácii je dôležité myslieť na 

to, že aj komunikátormi sú konkrétni ľudia (či už zadávatelia kampaní alebo 

zamestnanci reklamných agentúr), ktorí do reklamných posolstiev vkladajú svoje 

osobné postoje. Tie nemusia byť vždy v  zhode s  očakávaniami zákazníka 

(komunikanta), preto odporúča ešte pred zverejnením posolstva urobiť 

psychologické pretesty s členmi cieľovej skupiny. 
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Klamlivá reklama 

Malo by byť v  záujme zadávateľov a  reklamných tvorcov, aby reklamná 

kampaň bola koncipovaná jasne a zreteľne, aby proces spätnej väzby neovplyvnili 

komunikačné šumy z nesprávne interpretovaného posolstva. V počiatkoch inzercie 

nebola ničím výnimočným klamlivá, zveličená reklama, pripisujúca produktu také 

vlastnosti, ktoré v skutočnosti nemal. Vtedajšia spoločnosť sa však stotožňovala s 

názorom, že úlohou reklamy nie je poskytovať pravdivé a  relevantné informácie, 

základom je zaujať. V súčasnosti klamlivú reklamu upravuje aj Zákon o reklame (čl. 

II, § 45): ,,Klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb, nehnuteľností, 

obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a 

záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do 

omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku 

klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb alebo ktorá 

poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.“ 

Napriek tomu sa mnohé spoločnosti stále pokúšajú do určitej miery obísť 

tento zákon, čím znemožňujú alebo sťažujú príjemcovi správne prijať 

komunikačné posolstvo. Typickými skupinami firiem, ktoré neraz zámerne 

uvádzajú recipienta do omylu, sú mobilní operátori a  finančné subjekty. 

Odporúčania v  reklame využívajú frázy: ,,bez poplatkov,“ ,,zadarmo,“ ,,bez 

ručiteľa“ a podobne. Čo sa pod danou správou skutočne skrýva, prípadne komu je 

určená, vysvetlia malými písmenkami v spodnej časti komunikátu. Často sa potom 

stáva, že sa neúplnou reklamou oslovený, v podstate bezbranný príjemca rozhodne 

využiť ponúkanú službu a až po podpísaní zmluvy zistí, že s posolstvom prijal aj 

umelo vykonštruovaný komunikačný šum. Komunikát však bol v  súlade so 

zákonom, lebo na riziká upozorňoval. 
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Manipulácia 

 Z vyššie opísaných dôvodov sa v povedomí spoločnosti zakorenil názor, že 

reklama je synonymom pre manipuláciu (a teda persuázia bude synonymom pre 

klamstvo). Je to neférové voči poctivým predajcom, ktorí svoj produkt vykresľujú 

v reálnom svetle (samozrejme s vyzdvihnutím určitých benefitov, ale takých, ktoré 

skutočne má). David Ogilvy vo svojej knihe citoval istého newyorského profesora, 

ktorý reklamu označil za podvratnú silu spoločnosti, intelektuálne a morálne 

znečistenie, ktoré degraduje, manipuluje, je falošné a  vulgárne. Spomenul aj 

ľavicových ekonómov, ktorí v  reklame vidia nástroj motivujúci ľudí k  tomu, aby 

vyhadzovali peniaze za veci, ktoré nepotrebujú. Sám Ogilvy svoj postoj k reklame 

vyjadril jednoducho: „Môj názor je ten, že reklama nie je ničím viac a ničím menej 

než pomerne účinným spôsobom predaja“ (Ogilvy, 1998, s. 206). Zároveň uviedol 

niekoľko príkladov vlastnej kampane, ktorá spoločnosť jednoznačne nijak 

nedegradovala, skôr naopak .  290

Reklama má byť prostriedkom, z ktorého má mať v konečnom dôsledku osoh 

nielen jej zadávateľ, ale aj jeho cieľová skupina. Bez existencie reklamnej 

komunikácie by bolo značne skomplikované fungovanie trhového hospodárstva 

a  spotrebitelia by sa bez informácií o  benefitoch rozličných produktov v  silnej 

konkurencii len ťažko rozhodovali . 291

Vysekalová sa vyjadruje k  súvislosti medzi reklamou a  podprahovou 

manipuláciou. Definuje ju ako ovplyvňovanie prislabými alebo príliš krátkymi 

podnetmi ležiacimi mimo schopnosti nášho vnímania. Je to nevedomá stimulácia 

ovplyvňujúca ľudské konanie. Uvedomuje si, že manipulácia je jeden 

z  najčastejších argumentov zástancov názoru o škodlivosti reklamy. Zdôrazňuje 

však, že nie všetko ovplyvňovanie je manipuláciou. Ovplyvňovanie v komunikácii 

slúži na rozšírenie zorného poľa oboch partnerov (z komunikovanej informácie 

 Napríklad Ogilviho inzeráty pre Portoriko údajne pomohli prilákať do krajiny na pokraji hladomoru priemysel a turistov.290

  Reklamou možno predchádzať tzv. výberovému paradoxu, t.j. čím viac rovnakých či podobných možností spotrebiteľ má, tým je 291

väčšia pravdepodobnosť, že si nevyberie.
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majú teda osoh obe strany komunikačného kanála). Manipuláciou sa stáva až 

vtedy, keď jedinec riadi svojho partnera sledujúc len svoj vlastný prospech bez 

ohľadu na záujmy druhého, ďalej keď ovplyvňovaný dané metódy nemôže alebo 

môže iba čiastočne prehliadnuť alebo keď má ovplyvňovaný pocit, že sa rozhodol 

slobodne, hoci bol ovplyvnený (Vysekalová, 2012, s. 52 - 54). 

Keby všetko ovplyvňovanie bolo manipuláciou, museli by sme odsúdiť 

napríklad aj jedného z  najväčších antických filozofov Sokrata, ktorý používal 

metódu dialógu a svojich partnerov privádzal prostredníctvom správneho kladenia 

otázok k objavovaniu pravdy.      

 

 

Vnímanie 

Reklama spočiatku prechádza procesom zmyslového vnímania (najviac je zo 

zmyslov využívaný zrak a  sluch, najmenej hmat). Po prijatí sa informácie 

kategorizujú, zaraďujú do systému poznania, tým, že ho obohacujú, dopĺňajú či 

spresňujú. Tento proces sa nazýva kognitívne vnímanie. Robí zo zmyslových 

vnemov celky, nachádza v nich hlbšie súvislosti a vzťahy. 

Ako sme už avizovali, v procese vnímania sa uplatňuje selektivita na základe 

vlastných hodnôt jedinca a prostredia. Je ovplyvnené sociálnou skupinou, v ktorej 

sa vnímajúci práve nachádza a výsledok podmieňuje aj kultúra (Vysekalová, 2012, 

s. 89). Na tento fakt sa  v  súčasnosti, keď marketingové aktivity smerujú 

k  internacionalizácii a  globalizácii, často zabúda. Mnohé značky sa snažia 

rovnakými marketingovými stratégiami zaujať rôznorodé kultúrne spoločenstvá 

(tzv. štandardizácia) namiesto toho, aby pristúpili aspoň k čiastočnej adaptácii či 

úplnému prispôsobeniu komunikácie danému spoločenstvu. V  prvom pláne je 

takéto zmýšľanie technicky jednoduché a  finančne výhodné, avšak v  konečnom 

dôsledku môže dôjsť k nežiaducemu alebo nedostatočnému efektu, pričom vyššie 
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počiatočné náklady na úpravy by mohli byť z  dlhodobého hľadiska väčšmi 

zúročené. 

Pre reklamu sú dôležité aj poznatky, ako pristupujeme k vnímaniu iných 

osôb. V  našej sociálnej existencii si vytvárame individuálnu implicitnú teóriu 

osobnosti (Vysekalová, 2012, s. 106). Obsahuje naše predstavy o  tom, ako 

jednotlivé charakteristiky človeka spolu súvisia a  nakoľko sú významné. 

Nesprávne zakotvené koncepcie nás potom často vedú k  rôznym predsudkom 

a stereotypom vo vnímaní osôb.  

 

 

Stereotypy 

Stereotypy (predovšetkým rodové) sa v  marketingovej komunikácii často 

uplatňujú. Ich používanie priamo súvisí s našou témou.  

To, prečo sa po nich tak často siaha, si možno vysvetliť dvomi spôsobmi: buď 

reklamní tvorcovia vkladajú svoje osobné implicitné teórie do reklamných 

konceptov alebo naopak, chcú zjednodušiť dekódovanie posolstva širokým 

skupinám na základe predpokladaných spoločných stereotypných menovateľov.  

V  každom ohľade je však stereotypizácia škodlivá. Nielenže uberá na 

kreativite, a  tým aj persuazívnom charaktere reklamy (spotrebiteľov nebaví 

pozerať sa stále na to isté, AIDA predpokladá inovatívnosť), škodí aj spoločnosti 

ako celku (pekná mladá žena s  dobre oblečeným menej atraktívnym mužom je 

automaticky vnímaná ako zlatokopka, žena s dvomi a viacerými deťmi a úspešnou 

kariérou musí byť zlá matka, muž so zmyslom pre módu je homosexuál a.i.). 

Zaujatie recipienta je podmienkou pre jeho emocionálne zasiahnutie a  tým aj 

správne nákupné rozhodnutie. Možno sa stotožniť s tvrdením Davida Ogilvyho, 

ktorý informáciu, že každá reklama do určitej miery zvyšuje predaj, označil za  

mýtus (Ogilvy, 1998, s. 9). Účinná môže  byť iba reklama, ktorá osloví. 
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Spoločnosť sa dostala do akéhosi deštrukčného začarovaného kruhu, kde už 

nie je možné určiť spúšťača rodových stereotypov. Môžeme obviniť médiá a tým aj 

reklamu; iste, v nemalej miere sa podieľajú na kultúrnom povedomí. Avšak - ako 

sme už spomenuli, marketéri a ďalší mediálni magnáti sa môžu ohradiť tým, že sa 

vo svojich dielach inšpirujú len všeobecne zaužívaným a  žiaducim sociálnym 

konceptom. Na druhej strane kľúč k zmene spoločenského vnímania vlastnia práve 

médiá. Keď vizuálne atraktívne ženy prestanú byť zobrazované ako schránky bez 

vlastnej osobnosti alebo keď štíhlosť v  ženskom svete a  svalnatá postava 

v mužskom svete nebude prezentovať jediný ideál krásy, môže dôjsť k ozdraveniu 

celej spoločnosti (a tým aj reklamného priemyslu). 

Z minulosti poznáme prípady, keď sa podarilo dosiahnuť zmeny v spoločnom 

kognitívnom vnímaní (aspoň do určitej miery). Ešte pred pár rokmi bola napríklad 

„reklamná kuchyňa“ výhradnou doménou žien (muži si len „rozkazovali“), dnes sa 

napríklad v reklamách známeho obchodného reťazca pretekajú muži šéfkuchári (a 

variaci muži dominujú v médiách aj mimo reklamnej oblasti).  

Kedysi bola podstatným artiklom   podčiarkujúcim atraktívnosť ženy na 

filmovom plátne cigareta, no po výskumoch potvrdzujúcich škodlivosť nikotínu, 

sociálnych kampaniach a  reštrikciách došlo aj v  tejto oblasti k  zmene 

spoločenského vedomia. 

Aby spomínané rodové stereotypy mohli byť v  reklame eliminované, 

reklamní zadávatelia i marketéri si musia predovšetkým uvedomiť, že pohlavie 

človeka nie je vlastnosť a nevypovedá nič o charaktere. 

 

 

Pozornosť 

Vnímanie a  jeho selektívnosť priamo súvisí s pozornosťou. Rozlišujeme dva 

druhy pozornosti: mimovoľnú a  zámernú. Reklama sa zameriava primárne na 

mimovoľnú pozornosť. Tá je z  vývinového hľadiska staršia, súvisí s  potrebou 
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akéhokoľvek živého organizmu reagovať na zmeny vo svojom okolí. Je spojená 

s  podnetmi. Pomáha rozlišovať nevýznamné podnety (také, na ktoré nie je 

potrebné reagovať), podnety, ktoré prinášajú určité výhody a  podnety 

znamenajúce nebezpečenstvo (tie sú najvýznamnejšie). Reklama sa snaží vyhnúť 

tomu, aby bola zaradená do prvej skupiny podnetov. Zámerná pozornosť vyžaduje 

okrem podnetov už aj zapojenie vôle jedinca (Vysekalová, 2012, s. 108). 

Eric du Plessis vo svojej knihe Jak zákazník vnímá reklamu spomína 

experiment istého výskumníka, ktorý zistil, že televízni diváci potrebujú vidieť len 

tri sekundy reklamy, kým sa rozhodnú či jej budú venovať pozornosť. Iný 

výskumník, Herbert Krugman vraj prostredníctvom merania rozšírenia zrenice 

zistil, že televíznemu divákovi stačí úvodných 4 až 10 sekúnd na to, aby sa 

rozhodol či bude reklame venovať pozornosť celú minútu. Zaujímavou 

informáciou je i  to, že tlačená reklama má menej než jednu sekundu na to, aby 

čitateľa presvedčila o tom, že sa oplatí prečítať si ju, a len o jednu sekundu navyše 

na to, aby zanechala v  recipientovi pamäťovú stopu. Televízna reklama má len 

o niečo viac času (Du Plessis, 2007, s. 124). 

V  reklamnom texte sa na zachytenie pozornosti človeka zameriavajú apely. 

Rozlišujeme racionálne a  emocionálne apely, pričom na nezámernú pozornosť 

pôsobia intenzívnejšie emocionálne. Tieto apely často nemusia byť funkčne 

prepojené s  propagovaným produktom, môžu slúžiť iba na prekonanie prahu 

vnímania (Vopálenská, 2009, s. 37 – 41). V  takejto forme sa emocionálne apely 

používajú v súčasnosti najčastejšie.  

Významným pútačom reklamného textu je aj samotná grafika písma, avšak 

len v spolupráci s obsahom. Vizuálne spracovanie zintenzívňuje význam posolstva 

a obsahová stránka utvára asociácie . Reklamný text môže upútať pozornosť aj 292

prostredníctvom zaujímavej hláskovej alebo rytmickej konštrukcie (napríklad 

opakovaním tých istých hláskových figúr) (Vopálenská, 2009, s. 46 - 81).  

  Na zaujatie recipienta sa využíva napríklad metafora či hra slov – posúvanie významu slov prostredníctvom inovatívnych slovných 292

spojení.
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Pamäť a zabúdanie 

Pamäť ovplyvňuje všetky procesy uchovávania a  vybavovania si prijatých 

podnetov. Ovplyvňuje aj schopnosť učenia. Pamäťové schopnosti sa v priebehu 

života menia. V detstve a v období dospievania sa rozvíjajú a od obdobia dospelosti 

postupne klesajú.  

Proces zapamätania pozostáva z troch štádií, ktoré na seba nadväzujú, avšak 

nemusia prebehnúť vždy všetky. Prvým štádiom je vstup podnetu do elementárnej 

senzorickej pamäti (slúži na uchovanie zmyslového vnemu po dobu 1 až 4 sekúnd). 

Ďalej prechádza do pamäti krátkodobej, ktorá umožňuje uchovať vnem 18 až 20 

sekúnd. Prenikne do nej však len to, na čo je cielene zameraná pozornosť alebo je 

spontánne dominantné vo vnímaní. Najvyšším pamäťovým  štádiom je dlhodobá 

pamäť. Uplatňuje sa v nej ďalšia selekcia a  to, čo sa do nej dostane, závisí aj od 

kvality poskytnutej informácie. Snahou reklamy je postúpiť až do dlhodobej 

pamäti človeka. Na to, aby sa neskôr mohla v  jeho mysli vybaviť, slúži tzv. 

znovupoznanie. Rozpamätanie nám môže napríklad uľahčiť, keď sa 

s propagovaným tovarom stretneme pri nákupe (Vysekalová, 2012, s. 109-110). 

Rozpamätávanie sa na jednotlivé podnety uľahčujú asociácie, ktoré 

informácie v mysli prepájajú. Všeobecne pre pamäť človeka platí niekoľko zásad: 

materiál zmysluplný ako celok sa pamätá lepšie, lepšie sa vybavujú aj obsahy 

spojené so silným emocionálnym prežitkom a významným faktorom pre 

zapamätanie je opakovanie. Rovnako obsahy, ktoré určitým spôsobom zapadajú do 

toho, čo už tvorí zložku pamäťových štruktúr jedinca, sú zapamätateľné 

jednoduchšie než úplne nové informácie. Posledným pravidlom je, že lepšie 

zapamätateľné sú subjektívne významné informácie (Vysekalová, 2012, s. 

109-110). 

Je žiaduce, aby si spotrebiteľ pri nákupnom rozhodovaní znovuvybavil 

slogan, ktorý mu následne toto rozhodovanie uľahčí. Zapamätanie reklamného 
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textu uľahčuje napríklad rým (Vopálenská, 2009, s. 59). Avšak v reklamnej praxi sa 

drvivá väčšina rýmov stala terčom kritiky pre ich infantilnosť či obsahovú 

primitívnosť. 

Zabúdanie 

Aby sa jedincovi prijatá reklamná informácia uchovala v dlhodobej pamäti, 

musí byť preňho aktuálna v súvislosti s jeho potrebami a s dostupnosťou produktu. 

Musí byť buď v danej chvíli k dispozícii alebo byť predstavený ako očakávaný (za 

určité obdobie sa objaví). Ak sa požadovaná informácia už raz dostane do 

dlhodobej pamäti človeka, aj pri jej prípadnom zabudnutí je možné ju opätovne 

vyvolať. Zabudnutie spravidla neznamená zánik pamäťovej stopy, ale problém 

s  prístupom k  určitej informácii. Jej znovuobjaveniu napomáha vytvorenie 

podobných podmienok, aké figurovali v dobe jej prijatia (Vysekalová, 2011, s. 29 - 

30). 

Motivácia 

Predchádzajúce psychologické procesy  ovplyvňujúce narábanie 293

s  komerčnými informáciami zaraďujeme medzi kognitívne. Konečné nákupné 

rozhodnutie však neraz omnoho intenzívnejšie ovplyvňujú takzvané aktivačné 

procesy. Radíme medzi ne najmä motívy a  emócie. Motívy sú ,,dynamizujúce 

psychické procesy, vychádzajúce zo základnej štruktúry potrieb človeka“ (Bárta, 

Bártová, 2012, s. 99). Túto štruktúru môžeme chápať ako predispozíciu človeka 

v určitých situáciách konať určitým spôsobom. Motívy pozostávajú z troch zložiek  

- z  intenzity, akou pôsobia, smeru, ktorým pôsobia, a  trvania, teda dĺžky času, 

v rámci ktorého nás ovplyvňujú (Vysekalová, 2011, s. 30).  

A hoci konanie človeka v určitých situáciách je relatívne stabilné, potreby, 

z  ktorých motívy vychádzajú, sa menia. Ich uspokojenie či neuspokojenie 

 vnímanie, pozornosť, pamäť293
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ovplyvňuje celkové prežívanie človeka a  je úzko previazané s  emóciami . 294

Najznámejšiu schému ľudských potrieb predstavil americký psychológ Abraham 

Harold Maslow v  roku 1943. Podľa nej možno ľudské potreby rozdeliť do piatich, 

vzájomne na seba nadväzujúcich stupňov (princíp pyramídy). Schéma 

demonštruje, že jedinec najprv potrebuje úplne alebo aspoň čiastočne uspokojiť 

určité, nižšie potreby, než sa jeho motivácia presunie k vyšším, duchovnejším 

cieľom. Na samom spodku pyramídy sú fyziologické potreby (hlad, smäd a i.), 

nasledujú potreby bezpečia, ďalej potreby lásky a spolupatričnosti, ešte vyššie sú 

potreby uznania (snaha dosiahnuť úspech) a  na samom vrchole Maslowovej 

klasifikácie sú potreby sebarealizácie. Niektoré zdroje uvádzajú na piatom 

a  šiestom stupni ešte kognitívne potreby (vedieť, rozumieť a  skúmať) a potreby 

estetické (Vysekalová, 2011, s. 21).  

Pri analýze konkrétnych motívov človeka si spravidla kladieme otázku 

„prečo?“ Práve marketingová komunikácia je nástrojom, ktorý môže na túto 

otázku ponúknuť relevantnú odpoveď. Správna argumentácia (odôvodnenie) by 

mala posilniť dôveryhodnosť a  efektivitu reklamného posolstva. Avšak treba 

myslieť na to, že prijímanie a  interpretácia racionálnych argumentov sa filtruje 

prostredníctvom emocionálnych reakcií. Každý zmyslový vnem, ktorý vstupuje do 

mozgu totiž v  rámci osobitej interpretácie vyvoláva emocionálne zafarbené 

spomienky. Tie mimovoľne ovplyvňujú množstvo pozornosti, pozadie 

individuálneho racionálneho odôvodnenia a  v  konečnom dôsledku aj mieru 

motivácie smerujúcu k odmietnutiu posolstva či naopak k aktivizácii v prospech 

zadávateľa reklamy (Du Plessis, 2007, s. 195 - 196).   

Behaviorálna ekonómia 

Behaviorálna ekonómia je vedecká disciplína, ktorá sa snaží porozumieť 

faktorom ovplyvňujúcim ľudské rozhodovanie. Základná téza, s ktorou pracuje, je, 

 Tie z pohľadu neuromarketingu dokonca silno prevažujú nad racionálnym rozhodovaním pri nákupe.294
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že ľudia sú iracionálne bytosti. Je preto nutné poznať iracionálne vplyvy, ktoré na 

spotrebiteľa pôsobia. 

Zvláštnou vlastnosťou (nedokonalosťou) človeka je, že podceňuje silu času a zvyká 

si na novú vzniknutú situáciu jednoduchšie než by čakal. Tento postupný útlm 

pozitívnych i  negatívnych vnemov sa nazýva hedonická adaptácia. Tá môže 

marketérom nahrávať do karát. Napríklad, keď si rodina kúpi nové auto, 

bezprostredne po nákupe sa z neho teší, avšak časom sa členovia rodiny na novú 

vzniknutú situáciu adaptujú natoľko, že auto berú ako samozrejmosť a  radosť sa 

vytráca. Človek má preto tendenciu vytvárať si nové ciele, ktoré pocit spokojnosti 

prinavrátia. Jedným z cieľov môže byť napríklad kúpa ďalšieho produktu. Práve tu 

sa vytvára príležitosť na využitie persuazívnych techník, ktoré recipienta 

presvedčia, že to, čo mu chýba k šťastiu, je práve konkrétny výrobok (Ariely, 2010, 

s. 130 - 135). 

  

3. Reklama a reklamný text ako prostriedok na 
ovplyvňovanie recipienta 

V prvom rade je dôležité uvedomiť si funkciu reklamného textu s ohľadom na 

cieľové publikum. Samozrejme, primárne má sprostredkovať informáciu 

o produkte. Spotrebiteľa nezaujíma to, aký produkt je, ale na aký účel má slúžiť, 

aké benefity so sebou nesie pre uspokojovanie potrieb alebo ovplyvnenie želaní 

zákazníka (Crha, Křížek, 2008, s. 73). Neznamená to však, že text má byť 

čisto  informatívny. Musí baviť, aby si ho zákazník mal vôbec záujem prečítať, byť 

stručný a  vizuálne spracovanie tiež môže slúžiť na zdôraznenie atraktivity 

posolstva.  O celkovom charaktere reklamného textu rozhoduje cieľová skupina. 

V  určitých prípadoch napríklad nevadí, keď obsahuje vedecké pojmy, ktoré 

recipient nedokáže úplne dešifrovať. Počíta sa s  aktiváciou psychologického 

efektu, v dôsledku ktorého je spotrebiteľ polichotený, že s ním reklama jedná ako 
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so vzdelaným jedincom, ktorému netreba všetko explicitne vysvetľovať (Crha, 

Křížek, 2008, s. 73). Vedecké informácie navyše zvýrazňujú hodnovernosť 

účinnosti produktu (krém obsahujúci mikročastice minerálov apod.). 

Na druhú stranu sa treba vyvarovať prílišnej „preštylizovanosti“ textov, i keď 

by mohli znamenať zvýšenú pozornosť publika. Reklamní pracovníci sa často 

domnievajú, že najťažšie prekonateľnými prekážkami reklamy (a základným 

ťažiskom úspechu) je zaujatie pozornosti a presvedčovanie. Avšak viaceré výskumy 

potvrdili tézu, že veľkou bariérou neraz býva aj nesprávne porozumenie posolstva, 

napríklad v tlačenej a televíznej reklame (Tellis, 2000, s. 189). 

Existuje niekoľko pravidiel, ako sa pri tvorbe argumentov vyhnúť chybám 

vedúcim k  nesprávnemu porozumeniu posolstva. Marketér musí byť stručný 

a hovoriť k veci, písať jednoducho, jasne a priamo. Využité slová a predstavy by 

mali korešpondovať so stavom mysle príjemcu. Slová by zároveň mali byť 

konkrétne (nie abstraktné), jednoduché (nie pridlhé a zložité) a bežne používané. 

Je lepšie explicitne uviesť závery, než nechať publikum pri jemných náznakoch. 

Prekážku pri porozumení môžu tvoriť aj zápory (Tellis, 2000, s. 190).  

Godefroy a  Glocheux (1997) sa pri písaní reklamných textov riadia 

jednoduchou zásadou: ,,Písanie je iba prepisom toho, čo by ste povedali niekomu 

osobne.“  Zároveň  zdôrazňujú, že návnadou na pritiahnutie pozornosti zákazníka 

je titulok, preto si na ňom treba dať záležať. Odporúčajú reklamný text začínať 

sľubom. Ak je sľub splniteľný a dostatočne atraktívny, môže ísť naozaj o účinnú 

stratégiu, ale treba sa vyvarovať klamlivosti takéhoto posolstva. Prísľub by mal 

znieť realisticky, aby cieľovú skupinu neodradil od zisťovania si bližších informácií 

o  produkte. Napríklad voči vetám typu: ,,Volania zadarmo do všetkých sietí“ sú 

súčasní spotrebitelia už imúnni. Pri pojme „zadarmo“ automaticky čakajú 

podmienky upresňujúce dodatky. 

Presvedčovacie techniky je dôležité starostlivo vyberať. Tellis (2000) priamo 

rozlišuje niekoľ ko reklamných komunikačných stratégií využívajúcich 

presvedčovanie: Presvedčovanie pomocou informácií a  argumentov, 
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presvedčovanie prostredníctvom emócií a  presvedčovanie využívajúce 

„odporúčateľov“. Jednotlivé techniky nemožno úplne oddeliť (argumenty môžu byť 

emotívne a môžu byť vyslovené názorovým vodcom) a všetky ovplyvňujú obsah 

textových posolstiev.  

V nasledujúcich častiach budeme analyzovať rôzne argumentačné stratégie 

a  ďalšie zásady reklamnej persuázie. Ilustrovať ich budeme na príkladoch zo 

súčasnej reklamnej praxe. 

Základné zásady reklamného presvedčovania 

Aby malo presvedčovacie úsilie šancu na úspech, musí spĺňať tri základné 

predpoklady: presvedčovateľ musí byť vierohodný, emotívny a musí argumentovať 

logicky (Klapetek, 2008, s. 89 - 90). Tieto všeobecné zásady, ktoré sú definované v 

prípade osobného kontaktu dvoch ľudí, sa dajú pretaviť aj do reklamy.  

Vierohodnosť reklamy 

Aby vôbec malo zmysel pojednávať o  argumentoch v  reklamnom texte, je 

nevyhnutné vybrať si pre šírenie posolstva vierohodné médium. Napríklad 

spoľahlivosť vonkajších tlačených reklám môže ovplyvniť ich umiestnenie. Plagáty 

či nálepky znečisťujúce verejné priestranstvá alebo umiestnené na viditeľne 

nelegálnych nosičoch, dôveryhodnosti promovanej značky to môže uškodiť. Aj 

vierohodnosť bilbordov závisí od miesta ich zasadenia.  

Dôvera spotrebiteľa k  tlačeným propagačným materiálom rozposielaným 

poštou sa nepochybne bude odvíjať od predošlej skúsenosti (veľké spoločnosti 

neraz zavádzajú tým, že propagovanú akciu obmedzia len na určité obdobie, 

kratšie než je platnosť letáku, avšak oznámia to len drobným písmom pod 

vizualizáciou výrobku).  
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Vierohodnosť reklamy v tlačových propagačných prostriedkoch môže 

ovplyvniť ich samotná povaha. Napríklad bulvárne periodiká sú pre umiestnenie 

reklamy vhodné preto, lebo majú omnoho širší dosah než mienkotvorné, avšak 

zadávateľ musí sám zvážiť či chce byť s daným periodikom spájaný.  

Všeobecne sú tlačová a televízna reklama považované skôr za dôveryhodné 

. Naopak, internetová reklama status vierohodnosti nemá. Dá sa však 295

predpokladať, že rôzne formy ovplyvňujú postoj spotrebiteľov rôznymi spôsobmi a 

rovnako sa môže odvíjať aj od povahy stránky. Napríklad bannery alebo 

vyskakovacie okná na webových portáloch s  nelegálnym alebo pololegálnym 

obsahom pochopiteľne nevzbudzujú veľkú dôveru. Naopak, internetové vydania 

celoplošných periodík môžu inzercii dodať podobnú vierohodnosť, akú má 

v  tlačených médiách. Čo sa týka fenoménu emailovej reklamy, podľa prieskumu 

aMarketer.com až 66% respondentov v  roku 2012 dôverovalo newsletterom 

(Trogová, 2012). Výhodou newsletterov je, že návštevníci webu sa väčšinou pre ich 

odoberanie rozhodnú sami, čo už vo svojej podstate znamená, že ich daná 

spoločnosť a reklama zaujíma.  

Efektívne a v očiach verejnosti spoľahlivé môžu byť aj určité formy reklám na 

sociálnych sieťach. Facebook propaguje produkty až tromi spôsobmi. Buď ide 

o  bannery na pravej strane stránky, náhodne vygenerované stránky podľa 

zverejnených demografických údajov objavujúce sa v  kontexte „Noviniek“ alebo 

odkazy na stránky, ktoré sa páčia niekomu z  našich priateľov. Keďže prieskumy 

dlhodobo ukazujú, že najefektívnejšou motiváciou pre kúpu určitého produktu sú 

odporúčania známych, tretia spomenutá forma pravdepodobne vzbudí 

dôveryhodnosť v závislosti od toho, nakoľko veríme danému internetovému 

priateľovi. Avšak prieskum PR agentúry Edelman v roku 2012 dokázal, že sociálne 

médiá ešte stále nedosahujú dôveryhodnosť klasických foriem reklamy. Z  iných 

oblastí internetu môžu byť virtuálne efektívne nezávislé hodnotenia výrobku 

internetovými užívateľmi. 

 V roku 2007 to potvrdil aj globálny prieskum reklamy v 47 krajinách sveta uskutočnený spoločnosťou Nielsen (Stratégie online, 295

2007)
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Častejšie než dôveryhodnosťou jednotlivých propagačných prostriedkov sa 

výskumy zaoberajú postojom respondentov k  reklame všeobecne. Výskum pod 

taktovkou Českej marketingovej spoločnosti v  roku 2014 potvrdil rezervovaný 

postoj českej spoločnosti k  reklamným informáciám. Má dokonca stúpajúcu 

tendenciu. Až 75 % opýtaných tvrdilo, že väčšine reklám sa nedá veriť alebo 

spravidla nehovoria pravdu a  zmenu postoja Čechov vždy neovplyvní ani 

vystúpenie známych osobností. Vzhľadom na podobné demografické 

charakteristiky Čechov a Slovákov možno predpokladať, že výsledky výskumu by 

na Slovensku dokázali to isté.  

Ovplyvniť zakorenený negatívny postoj verejnosti k  reklame je zložité, 

marketéri však môžu začať tým, že odmietnu robiť nepravdivú, klamlivú reklamu. 

Napriek tomu, že odporuje aj spomínanému čl. II, § 45 Zákona o reklame, stále sa 

v praxi vyskytuje mnoho prípadov, ktoré môžu uviesť spotrebiteľa do omylu. 

Emotívnosť reklamy 

Emócie, ktoré prijmeme z  reklamy, potom podvedome priraďujeme pri 

nákupnom rozhodovaní aj značke. Ak sú pozitívne, napríklad ak reklama produkt 

prezentuje ako trendový, aktuálny, bude mať pre nás podobnú hodnotu. Pre lepšie 

zakorenenie sa do povedomia by reklama mala rozprávať príbeh. Ľudská myseľ je 

„naprogramovaná“ tak, že sa nám lepšie vnímajú informácie v  rámci určitých 

známych súvislostí, než ako samostatné separované jednotky. Človek rovnako 

pracuje aj s  emóciami. Pokiaľ reklama ponúkne zaujímavý príbeh, produkt získa 

viac než iba skutočné kvalitatívne benefity. Autori knihy The Hero and The Outlaw 

(Hrdina a  vyhnanec) odporúčajú, že najlepší spôsob, ako zaujať spotrebiteľa 

v priebehu niekoľkých sekúnd, je siahnuť po všeobecne známom príbehu. Je teda 

užitočné napríklad recyklovať štruktúrované príbehy známe z  rozprávok či iných 

klasických diel (Popoluška, Rómeo a Júlia a.i.), pretože sú stále aktuálne (Mark, 

Pearson, 2001, s. 288 – 290).  
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Tak, ako si svetové celebrity budujú vlastnú osobnosť, na základe ktorej sú 

prezentované v médiách a vnímané fanúšikmi, ako osvedčený spôsob pri budovaní 

vzťahu zákazníka ku značke sa tiež využíva formovanie určitej roly, osobnosti, na 

základe ktorej sú značke pripisované určité vlastnosti a je dlhodobo vnímaná. 

Existuje 12 základných archetypov, ku ktorým by sa mali intuitívne dať priradiť 

prakticky všetky značky. Menovite ide o  archetypy: vládca, tvorca, opatrovateľ, 

hľadač, mudrc, neviniatko, hrdina, mág, vyhnanec, milovník, klaun a  obyčajný 

muž/ žena (Mark, Pearson, 2001, s. 13) (Príloha 3). 

Základný princíp fungovania reklamy je práve to, že v  súvislosti s  určitou 

značkou vyvoláva pocity, asociácie a spomienky. Emócie vyvolané príbehom, voľba 

ktorého by mala korešpondovať s archetypálnou klasifikáciou produktu, pomáhajú 

tieto asociácie vytvárať (napr. Victoria’s secret je značka, ktorá chce vystupovať 

ako milovník, preto by pre svoju prezentáciu mala voliť romantické príbehy). 

Emócie zároveň zintenzívňujú upriamenie našej pozornosti na značku (Du Plessis, 

2007, s. 2). 

Sľúbené víťazstvo dobra (čistiaceho prostriedku) nad zlom (plesňou 

v kúpeľni) v ideálnom prípade emotívne podnieti spotrebiteľa uprednostniť tohto 

„účinného bojovníka“ pred neznačkovým výrobkom bez preukázaných výsledkov. 

Logická argumentácia 

Argumentáciu definujeme ako proces cieleného predkladania tvrdení a 

informácií s  cieľom vyvrátiť tézu či dosiahnuť zmenu názoru protistrany. 

Pravidlami funkčnej argumentácie sa zaoberali už antickí filozofi  a  je dôležité 296

zdokonaľovať sa v nich aj v procese reklamnej tvorby (Klapetek, 2008, s. 152).  

To, ako vnímame argumenty v bežnom živote, najlepšie vystihuje metafora, 

v  medziach ktorej uvažujeme, hoci si to neuvedomujeme: Argument je boj. 

 Napríklad Aristoteles veril v nepotlačiteľné zapôsobenie správneho a logického argumentu, pričom mýliaci si uzná svoj omyl 296

a poopraví svoju tézu
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O povahe argumentu sa často hovorí jazykom, ktorý by rovnako vystihol podstatu 

boja, vojny („neobhájiteľné tvrdenia, zaútočiť na slabé stránky argumentu, dobre 

mierená kritika“ a pod.). Tento neuvedomený metaforický postoj k argumentácii 

však neovplyvňuje jazyk využitý pri konštrukcii samotných argumentov. Pokiaľ 

chceme niekoho neoblomne presvedčiť o svojej pravde, jazyk musí byť doslovný, 

presný, logický (Lakoff, Johnson, 2003, s. 3 – 6). Štylistická povaha reklamy je 

zaujímavá práve tým, že presnú logickú argumentáciu v jedinom texte neraz spája 

s umeleckým, metaforickým, asociatívnym jazykom.  

Argumentácia ako spôsob presvedčovania                   

Tvorbu funkčných argumentov v reklamnom texte ovplyvňuje využívanie už 

spomenutých  racionálnych a  emocionálnych apelov. Apel definujeme ako 

odvolanie sa na niečo, ako stimul, podnet (Vopálenská, 2009, s.36). Využitie 

konkrétnych apelov pre tvorbu argumentov závisí od analýzy cieľovej skupiny. 

Možno napríklad predpokladať, že vzdelanejšie cieľové publikum vyžaduje skôr 

racionálne odôvodnenie, prečo uprednostniť určitý výrobok. Na prijímané 

informácie sa pozerá kriticky. Naopak, priemerný či menej vzdelaný spotrebiteľ, 

ktorý obsah reklamného textu nevníma analyticky, ale ako (zaujímavý alebo 

nezaujímavý) celok, jednoduchšie podľahne pocitom. Vzdelanejší či kritickí 

spotrebitelia sa často zaoberajú napríklad konsenzom ceny, kvality a  úžitku, 

pričom jednoduchší či pohodlnejší recipient sa sústredí iba na niektoré atribúty 

alebo sa nechá úplne viesť emóciami. Všeobecne platí zásada, že pri 

heterogénnosti cieľovej skupiny (v prípade, že sa nedá obmedziť), treba hľadať 

spoločného menovateľa pre všetkých. Nie vždy však zaručene platí, že jednoduché 

apely a argumenty oslovia len jednoduchého spotrebiteľa. Okrem subjektívnej 

úrovne jedinca a  všeobecného spôsobu nazerania na informácie a  podnety 

všetkého druhu, vplýva na prijímanie reklamných posolstiev aj osobná úroveň 

angažovanosti konkrétneho spotrebiteľa v  oblasti daného produktu. Napríklad 

vysokoškolsky vzdelaný človek so všeobecným rozhľadom, ktorý neobľubuje pitie 
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piva, sa len ťažko bude orientovať v širokej ponuke pivných produktov. Pri kúpe sa 

môže nechať viesť náhodnými či (z marketingovej komunikácie) podvedome 

uchovanými emóciami viac ako spotrebiteľ so základným vzdelaním, ktorý má 

odskúšané mnohé pivné značky, teda je vysoko angažovaný v tejto oblasti (Tellis, 

2000, s. 161). Miera angažovanosti tiež preto nie je zanedbateľnou veličinou. Aj 

z  toho vyplýva, že racionálne a emocionálne apely by mali byť pre širší zásah a 

dosiahnutie vyššej funkčnosti  prepojené. 

Dôležitou zložkou pri budovaní postoja k prijímaným argumentom 

z  reklamného posolstva je aj motivácia. Existuje psychologický model takzvanej 

pravdepodobnosti spracovania. Pokiaľ recipientovi chýba motivácia alebo 

schopnosť racionálne premýšľať o  prijatej správe, vedie to ku   krátkemu alebo 

minimálnemu spracovaniu. Namiesto argumentov a  racionálnych apelov sa 

sústreďuje na povrchné prvky posolstva a narážky naň sú skôr náhodné. Naopak, 

ak spotrebiteľ prijme správu centrálnou cestou, pravdepodobne o  nej bude 

premýšľať. Vtedy vytvorenie konečného postoja ovplyvní smer a  intenzita jeho 

myšlienok. Ak sú pozitívne, ide o  podporné argumenty, ak ide o  negatívne 

myšlienky, hovorí sa o  protiargumentoch (Tellis, 2000, s. 191). Pri tvorbe 

konečného postoja môžu zohrávať rolu aj emócie. 

Ako príklad môžeme uviesť vizuál Slovenskej sporiteľne z  apríla 2014 

propagujúci zvýhodnené úvery na bytové domy s vyobrazením panelového domu 

v  svetri  s headlinom: ,,Uniká vám teplo domova?“ a  vysvetľujúcim textom: ,,So 

zvýhodnenými úvermi na bytové domy ušetríte na rekonštrukcii i na energiách.“ 

V texte sa nepopierateľne stretá racionálny (šetrenie) i emocionálny (rodina, 

domov) apel. Keď sa zameriame na recipientov, ktorí môžu byť potenciálnou 

cieľovou skupinou ponuky bankových úverov, teda prijmú posolstvo centrálnou 

cestou, dokážeme analyzovať potenciálne podporné argumenty: 

Teraz je vhodný čas vziať si úver.  

Aspoň stihnem rekonštrukciu do zimy.  
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Úver budem splácať len dočasne, no straty na energiách eliminujem dlhodobo.  

Rodina to ocení. Na druhú stranu môžu vzniknúť aj úplne opačné postoje, 

potenciálne protiargumenty: 

Reklama zneužíva moje obavy. 

To, že nemáme zateplený dom, neznamená, že máme rodinné problémy.  

Prečo by práve produkt Slovenskej sporiteľne mal moje obavy eliminovať?  

Možno má Slovenská sporiteľňa výhodnejšie podmienky ako iné banky, no stále je 

to úver, ktorý budem musieť JA splácať.  

Prečo by som si mal/a požičiavať peniaze? Keď na niečo raz nemám, nekúpim si to. 

Radšej počkám a našetrím si. 

Analýza potenciálnych myšlienkových pochodov (najmä protiargumentov) 

cieľovej skupiny môže copywriterovi pomôcť hľadať nespochybniteľné textové 

riešenia a posilňovať persuazívny charakter reklamy. 

Hľadanie správnych argumentov 

Podľa Lakhaniho (2008) má každý potenciálny zákazník niekoľko prianí, 

ktoré by mu mal predajca pomôcť naplniť. Aby mu niekto pomohol vymedziť 

vlastné potreby alebo schválil už existujúce potreby, ponúkol k  nim relevantné 

riešenie, odpovedal na prípadné otázky, poskytol informácie vedúce k správnemu 

rozhodnutiu (ktoré je nespochybniteľne tým najlepším možným) a aby dostal 

oprávnenie učiniť toto rozhodnutie bezodkladne. Pokiaľ spotrebiteľovi bude 

„poslúžené“ tak, ako očakáva, môže dôjsť ku kúpe. Rovnako ako by mal tieto 

požiadavky rešpektovať a napĺňať dealer pri osobnom predaji, tak by mali byť 

základným stavebným kameňom reklamnej kampane.  

V prvom rade je dôležité analyzovať, čím sa ponúkaný produkt odlišuje od 

konkurencie. Reklamné texty, v ktorých možno názov propagovaného výrobku či 
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služby nahradiť konkurenčným produktom a zachovajú si svoj logický význam, nie 

sú argumentačne presvedčivé (Lakhani, 2008, s. 168). Produktu treba dať osobitý 

príbeh, ktorý ponúkne naplnenie spotrebiteľových prianí iným a lepším spôsobom 

než ktokoľvek iný. Reklamný argument by mal priamo oslovovať zákazníka, byť 

osobný a  vytýčiť otázku, na ktorú však hneď  poskytne i  odpoveď. Je užitočné 

deklarovať tvrdenie skúsenosťou tretej strany, pretože recipient nemá záujem byť 

„pokusným králikom“ funkčnosti produktu. Okrem referencií by reklamné texty 

mali obsahovať slová, ktoré vyvolávajú pozitívne a dynamické predstavy 

dotýkajúce sa všetkých zmyslov napríklad prostredníctvom oživenia spomienok 

(typická vôňa z detstva, správanie blízkej osoby). Vtiahnutie do príbehu však 

nesmie zatieniť produkt. Ďalej je dôležité, aby jediná reklamná argumentácia 

hovorila o  jednej veci a  nezaplavila spotrebiteľa prehnaným množstvom 

informácií. Netreba zanedbať ani rytmus a dynamiku textovej výpovede (Lakhani, 

2008, s 172 – 174). 

Krásne predstavy navodené reklamou však nie sú univerzálnym všeliekom. 

V  niektorých prípadoch je vhodné argumentovať aj zvýraznením negatívnych 

emócií či dokonca motívu strachu. Aplikácia takéhoto postupu je často žiaduca pri 

sociálnych, nekomerčných reklamách s cieľom dosiahnuť zmenu správania cieľovej 

skupiny . 297

  

Silné a slabé argumenty 

Ako sme už uviedli, základom presvedčovacieho procesu je nájsť motivované 

publikum schopné spracovať prijaté informácie. Pokiaľ ho poznáme, je dôležité 

hľadať silné argumenty, aby reklamné posolstvo nepokorili spotrebiteľské 

protiargumenty (Tellis, 2000, s. 193). V prípade Slovenskej sporiteľne mohol byť 

headline: „Uniká vám teplo domova?“ považovaný za slabý argument práve 

z  dôvodu, že sa metaforický frazeologizmus využil v  doslovnom význame. 

 Rôzne emocionálne podnety v reklamnom texte podrobnejšie analyzujeme v kapitole 3.4297
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Metafora „teplo domova“ je natoľko zakorenená v aktívnej slovnej zásobe národa, 

že mnohí ľudia si uvedomujú už len prenesený význam (doslovný význam je aj tak 

trochu krkolomný, pretože pojmu „domov“ sa spravidla pripisujú abstraktné 

hodnoty, nenazýva sa ním stavba). Preto by tento argument mohla cieľová skupina 

považovať za emocionálny útok na vlastné rodinné zázemie. Silným argumentom 

by mohol byť napríklad headline: ,,Behá vám aj na jar mráz po chrbte z účtov za 

(uniknuté) teplo?“ s vysvetľujúcim textom z pôvodnej verzie (,,So zvýhodnenými 

úvermi na bytové domy ušetríte na rekonštrukcii i na energiách.“). Mráz je slovo 

jasne súvisiace so zimou a keď sa objaví aj v inom ročnom období, symbolizuje to 

problém. Zároveň je zachovaná metaforická rovina frazeologizmu. Spotrebiteľ 

môže uvažovať, aké účty za energie ho môžu čakať v zime pri zvýšených nárokoch 

na kúrenie. Navrhovaný text síce využíva motív strachu, ale v prijateľnej miere (na 

základe opisu reality). V tomto prípade môže pôsobiť motivujúco. 

Druhy argumentov 

Pre bežnú interpersonálnu i marketingovú komunikáciu odborná literatúra 

definuje vlastné argumentačné princípy a stratégie. Väčšina z  nich je však do 

veľkej miery univerzálne využiteľná pre  oba typy komunikácie. Najprv sa 

zameriame na argumenty definované pre reklamu. 

Komparatívny argument 

Ide o porovnávanie určitého produktu s  konkurenčným produktom. Možno 

využiť konkrétne pomenovanie konkurenčnej značky, porovnanie s nemenovanou 

konkurenčnou značkou (niekedy sa konkurent spresní len symbolickým náznakom, 

napríklad farbou či využitím jeho typických čŕt) alebo môže ísť o  všeobecné 

porovnanie („náš“ produkt verzus bežný produkt z daného odvetvia) (Tellis, 2000, 

s. 201 – 203). To sa v praxi používa najčastejšie. Konkrétna komparácia je viditeľná 

len ojedinele. Dôvodom sú právne a  etické reštrikcie dbajúce na zásady  čestnej 
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súťaže. Pravdivé porovnávanie je síce povolené, ale medzi porovnávaním 

a  očierňovaním recipienta je tenká hranica. Slovenský Etický kódex reklamnej 

praxe sa k porovnávacej reklame vyjadruje v druhej hlave (Osobitné požiadavky na 

reklamu), v článku 18. Neprípustnou je reklama porovnávajúca produkty 

neuspokojujúce rovnakú potrebu, porovnávajúca vlastnosti produktov 

neobjektívne, ďalej reklama, ktorá dostatočne neodlišuje konkurujúcich 

súťažiteľov, takže môže dôjsť k  zámene, reklama znevažujúca konkurujúceho 

súťažiteľa alebo zneužívajúca jeho dobré meno a  reklama, ktorá produkt 

prezentuje ako napodobeninu produktu s ochrannou známkou alebo obchodným 

menom. Právna úprava v  Zákone o  reklame sa obsahovo takmer úplne zhoduje 

s úpravou etického kódexu. Dodáva len, že je neprípustná klamlivá porovnávacia 

reklama (čl. I, § 4). 

Viacero príkladov komparatívnej reklamy konkrétne pomenúvajúcej 

konkurenčnú značku sa vyskytlo v  automobilovom priemysle. Zo zahraničnej 

tvorby je celosvetovo známa reklamná vojna značiek BMW, Audi, Subaru a Bentley 

z  roku 2006. Začala ju automobilka BMW, keď vo svojej tlačovej reklame (s 

vizuálom automobilu vlastnej značky) výsmešným spôsobom poblahoželala 

značke Audi k výhre ocenenia. Text vizuálu možno voľne preložiť ako: ,,Gratulácia 

(značke) Audi za získanie titulu Automobil Južnej Afriky roka 2006. Od víťaza 

titulu Svetový automobil roka 2006.“ Audi s odpoveďou dlho nečakalo a vypustilo 

vizuál s  textom: Gratulácia (značke) BMW za získanie titulu Svetový automobil 

roka 2006. Od 6-násobného víťaza 24-hodinového preteku Le Mans v rokoch 2000 

– 2006.“ Subaru sa rozhodlo vojnu využiť vo svoj prospech a  prišlo s  vlastnou 

tlačovou reklamou: ,,Blahoželáme (dobrá práca), Audi a BMW, za získanie titulov 

v  súťažiach krásy. Od víťaza titulu Medzinárodný motor roka 2006.“ Posledný 

plagát, ktorý býva zaradený do série, propaguje automobilku Bentley. Vojnu 

ukončuje originálne, tentoraz bez textu. Zobrazuje šéfa automobilky so vztýčeným 

prostredníkom sediaceho v obleku na luxusne pôsobiacej sedacej súprave. Značka 

však údajne nikdy explicitne nepriznala vydanie danej reklamy, preto sa mnohí 

domnievajú, že ide o fotomontáž.   
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Na Slovensku sa v  roku 2011 dostala do povedomia provokatívna printová 

kampaň predajcu automobilov Mercedes-Benz. V  headlinoch printov (2 druhy) 

využila familiárne názvy produktov iných automobiliek: ,,Prečo nie 

audina?“ ,,Prečo nie bavorák?“ Odpoveď znela: ,,Lebo Medveď!.“ Reklamy zožali 

všeobecný úspech (Príloha 4). 

Symbolické, a  pritom jasné porovnanie s  inými konkurenčnými značkami 

u nás využívajú mobilní operátori. V minulosti sa o  takúto reklamu v  roku 2009 

viackrát pokúšala spoločnosť O2 a jej pokusy boli viackrát zhodnotené ako odporujúce 

etickému kódexu. Väčšinou išlo o využitie korporátnych symbolov konkurentov ako farba 

(ružové a oranžové topánky so zviazanými šnúrkami, modré s voľnými) či celkový dizajn 

vrátane charakteristického fontu (,,roztrhnutý“ print v  štýle Orange a  T-Mobile  298

nahradený O2 dizajnom). V  máji 2014 sa pre porovnávanie v  závere textu televíznej 

reklamy rozhodol Funfón: ,,Vyvolávaj všade, všetkých a furt len za 7 centov jak kráľ. Kašli 

na drahé bubliny a ružovú už nenos. Hybaj na Funfón.sk, lebo tam si prenesieš číslo jak 

nič...“ Prevádzkovateľom Funfónu je Orange. V tomto prípade ide o porovnávaciu reklamu 

len v  druhom pláne, pričom neočierňuje konkurentov. Je však možné, že niektorý 

z konkurenčných operátorov predsa pošle sťažnosť arbitrážnej komisii Rady pre reklamu. 

Obviňovanie konkurentov z porušenia kódexu sa totiž v  telekomunikačnej oblasti stalo 

súčasťou marketingových stratégií. 

Porovnávanie propagovaného výrobku s  neurčitým produktom z  rovnakej oblasti 

najčastejšie vidieť v  televíznej reklame na drogistické prípravky či u ide o pracie alebo 

čistiace prostriedky. Príkladom môže byť spot z  februára tohto roka (2014) propagujúci 

multifunkčné čistiace kapsule Mr Muscle. Podľa reklamného textu ponúkajú 10-krát 

koncentrovanejšiu čistiacu silu v  porovnaní s  ostatnými viacúčelovými čističmi, ktoré 

obsahujú prebytočné množstvo vody. 

V teoretickej rovine sa názory na porovnávaciu reklamu líšia. Niektorí predajcovia sa 

domnievajú, že je výhodná napríklad pre menej známu značku. Tá si porovnaním s  inou 

vyšpecifikuje svoje postavenie na konkurenčnom trhu a  zvýši dôveru spotrebiteľa 

v účinnosť výrobku, čo ho následne môže motivovať k nákupu a prvému vyskúšaniu. Iné 

názory sú kritické, komparácia môže urážať lojálnych zákazníkov konkurenčnej značky 

 Dnešný Telekom298
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(Tellis, 2000, s. 203). Avšak neustále stúpajúci počet porovnávacích reklám môže svedčiť 

buď o  ich efektívnosti, alebo o  kreatívnej vyčerpanosti reklamných tvorcov (namiesto 

hľadania nových, pútavých riešení aplikujú obligátny, no osvedčený spôsob privedenia 

zadávateľov na správnu, fungujúcu cestu).  

Problémom komparatívnej reklamy môže byť to, že sa väčšinou prikláňa 

k  jednostrannému zdôvodneniu, prečo je propagovaná značka lepšia než konkurenčná. 

Efektívnejšie, hlavne z dôvodu obmedzenia protiargumentov, by pritom však mohlo byť 

dvojstranné zdôvodnenie, ktoré priznáva aj slabé stránky produktu v  porovnaní 

s  konkurenčným (Tellis, 2000, s. 203). Avšak žiadny zadávateľ nie je ochotný platiť 

obrovské reklamné sumy za znevažovanie vlastného výrobku. Preto racionálne publikum 

často pred kúpou drahšieho produktu siahne radšej po objektívnych recenziách na 

internete, než aby sa nechalo ovplyvniť reklamou.   

  

Vyvracajúci argument 

Ide o  argument, v  ktorom sa najprv uvedie tvrdenie proti propagovanej 

značke a následne sa vyvráti. Používa sa napríklad v prípadoch, keď je všeobecne 

rozšírená negatívna mienka o značke a firma si potrebuje poopraviť svoju povesť. 

Ďalšou možnosťou využitia je vyvrátenie názoru na konkurenčnú značku (takže 

niekedy je i komparatívny argument zároveň vyvracajúcim). Prvá spomenutá cesta 

využitia nie je v masových propagačných prostriedkoch veľmi častá. V súčasnosti 

spoločnosť, ktorá sa z  nejakého dôvodu stane terčom kritiky, „hasí oheň“ skôr 

prostredníctvom podlinkových aktivít, najmä využitím PR - organizáciou eventov, 

zapájaním sa do verejnoprospešných projektov, ktoré sú presným opakom 

rozšírených tvrdení  (chemická spoločnosť obvinená zo znečisťovania ovzdušia sa 

zapojí do ekologického projektu), zintenzívnením komunikácie na sociálnych 

sieťach, organizáciou tlačových konferencií apod.  

Na vhodnú štylizáciu textových výpovedí je dôležité zamerať sa najmä na 

sociálnych sieťach, pretože na nich sa uskutočňuje priamy kontakt firmy so 

zákazníkom. Komunikácia prostredníctvom týchto kanálov je tiež zväčša úlohou 
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copywriterov. Aj vyvracať tvrdenia treba s  citom. Niekedy (najmä, keď je 

poškodzujúce tvrdenie pravdivé) je dokonca lepšie vyvracajúce argumenty 

nahradiť ospravedlnením.  

Negatívny príklad písomnej komunikácie s  publikom na sociálnej sieti 

predviedlo v roku 2011 rádio Európa 2. Sťažnosti od recipientov začali prichádzať 

po tom, ako moderátor Leoš Mareš odvysielal rannú šou v  podnapitom stave. 

Namiesto toho, aby rádio zverejnilo krátky ospravedlňujúci text, začalo na 

Facebooku vymazávať kritické komentáre fanúšikov. Po tom, ako sa fanúšikovia 

vzbúrili proti cenzúre, Európa 2 vytvorila na Facebooku nové fiktívne profily 

„poslucháčov“, ktorí začali negatívne tvrdenia vyvracať písaním pozitívnych 

podporných argumentov. Zavádzanie publika však bolo natoľko priehľadné (na 

fiktívnych profiloch bolo viditeľné, že vznikli len prednedávnom), že to povesti 

Európy 2 uškodilo viac než samotná kauza. 

Čiastočne vyvracajúci argument v televíznej reklame využila aj značka O2 vo 

februári 2014. Spoločnosť prostredníctvom typických modrých maňušiek 

pripomenula, že je na slovenskom trhu už 7 rokov a zdôraznila najväčšie výhody, 

ktoré počas tohto obdobia dosiahla (volanie v  EÚ za rovnakú cenu ako na 

Slovensku a  volanie po prvej minúte zadarmo). Aj vďaka tomu k nej vraj prešlo 

najviac zákazníkov.  V reklame zaznel slogan: ,,Byť fér je beh na dlhé trate, ale 

oplatí sa.“ V podstate teda operátor uznal, že služby neskvalitňuje nárazovo, ale 

postupne (teda ešte stále nemusí byť stopercentne „fér“), no napriek tomu je tým 

najlepším operátorom. Spomenutý slogan má však svoj nedostatok v druhej časti: 

„oplatí sa.“ Oplatí sa zákazníkom či spoločnosti? Ide teda zároveň o pomerne slabý 

argument, ľahko vyvrátiteľný spotrebiteľskými protiargumentmi. 

Viditeľnejší vyvracajúci argument využila vo svojej tlačovej reklame v  roku 

2011 telekomunikačná spoločnosť GTS Slovakia. Headline znel: ,,Spojenie pre 

všetkých nefunguje poriadne pre nikoho.“ Pod vizuálom slávnostnej pánskej 

topánky z  jednej tretiny premenenej na športovú tretru  bol vysvetľujúci text (vo 

veľkosti headlinu): ,,My sa preto špecializujeme na telekomunikačné riešenia pre 

firmy.“ Spoločnosť teda uznala, že jej zákazníkom nemôže byť ktokoľvek, avšak pre 
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firmy je tým správnym partnerom (reklama obsahuje pre bližších záujemcov aj 

dlhší informatívny text). 

Argument typu „naočkovanie“ 

Tento typ argumentu v podstate v sebe čiastočne nesie obe vyššie spomenuté 

presvedčovacie metódy. Značka využije súperove slabé argumenty a  informuje 

o jeho slabom postavení predtým, než príde s vlastnými silnými protiargumentmi 

(Tellis, 2000, s. 209). „Naočkovanie“ je rizikové v tom, že ľahko môže dôjsť najmä 

v priebehu predvolebných kampaní k očierňovaniu konkurenta. Avšak vzhľadom 

na to, že etický kódex a ani Zákon o  reklame sa na pravidlá politickej reklamy 

nevzťahujú, výskyt očierňujúcich či útočných politických kampaní nie je 

regulatívne obmedziteľný. Preto sa v súčasnej praxi dostávajú najmä pred voľbami 

politickí súperi do vzájomných ostrých konfrontácií a hovorí sa aj o manipulácii 

verejnosti.  

Najznámejším príkladom očierňujúcej politickej reklamy u  nás bola 

antikampaň proti novozvolenému prezidentovi Andrejovi Kiskovi rozbehnutá 

v marci 2014. Pozostávala z  letákov a  reklám na Facebooku. Neznámi iniciátori 

upozorňovali na pochybnú minulosť Andreja Kisku týkajúcu sa úžery a spolupráce 

so scientológmi. Vzhľadom na nespochybniteľnú nákladnosť antikampane sa 

predpokladalo, že za ňou stál tím Kiskovho protikandidáta Róberta Fica.  

Antikampaň pripravila vhodnú pôdu na „naočkovacie“ protiargumenty 

súpera využívané aj v  predvolebných diskusiách kandidátov. Andrej Kiska sa 

napokon rozhodol podať trestné oznámenie pre podozrenie z  trestných činov 

ohovárania a krivého obviňovania (samotná politická antireklama trestná nebola, 

keďže Zákon o reklame sa jej netýka a ústava garantuje slobodu prejavu).  

Každopádne, antikampaň napokon nebola efektívna natoľko, aby ohrozila 

vedúcu pozíciu Andreja Kisku, a to ani v druhom kole prezidentských volieb, pred 

ktorým bolo možné predpokladať nárast nerozhodnutých voličov (tých, ktorí 
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v prvom kole volili iných kandidátov). Dokonca sa hovorilo, že antikampaň mohla 

skôr Róbertovi Ficovi uškodiť (bez ohľadu na to či s  ňou nejakým spôsobom 

súvisel). Väčšinová slovenská verejnosť je konzervatívna a pravdepodobne ešte nie 

je pripravená na takýto typ negatívnej propagácie, na základe ktorej má zaujať 

pozitívne stanovisko ku konkurenčnej značke.  

Okrem spomenutého prípadu u nás antikampane intenzívnejšie využíva iba 

liberálna strana Sloboda a  solidarita (SaS). No v  tomto prípade spravidla 

zosmiešňujúca komunikácia korešponduje so špecifikáciou strany. Nezameriava sa 

primárne na oslovovanie heterogénnych más, komunikuje skôr so vzdelanejšími 

občanmi v  produktívnom veku, žijúcimi v  mestách. Na bilbordoch využíva 

karikatúry a ironické heslá a umiestňuje ich najmä v Bratislave, kde má najväčšiu 

voličskú základňu. Napríklad pred prezidentskými voľbami využila karikatúru 

Róberta Fica a  rôzne heslá, napríklad: „Európske platy už máte. Tiež si zaslúžim 

istotu!“   299

SaS taktiež intenzívne využíva sociálne siete, ku ktorým nemajú prístup 

všetky vekové kategórie, ale majú dosah na typického voliča strany. 

Pred Voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2014 sa strana rozhodla pre 

osobné stretnutia s voličmi, kde lídri jej kandidátky Lucia Nicholsonová (2. miesto) 

a  Richard Sulík (3. miesto) rozohrali kabaret ironizujúci viaceré absurdné 

rozhodnutia Európskeho parlamentu. V tomto prípade mohla SaS tieto argumenty 

využiť na spochybnenie pozície kandidátov iných strán, ktorí v  Európskom 

parlamente mohli počas predchádzajúcich piatich rokov aspoň čiastočne niečo 

ovplyvniť. Neurobila tak. Lídri kandidátky predstavili svoj program, čo by chcela 

strana v Bruseli dosiahnuť a nesúhlasné narážky boli namierené skôr na súčasnú 

vládu.  

Po zdôraznení negatívnych rozhodnutí určitých politických subjektov vo 

svojej komunikácii SaS neponúka verejnosti vlastné, protiargumentácie typu 

 Rozdiel medzi antikampaňou vedenou SaS a antikampaňou namierenou proti Andrejovi Kiskovi bol nielen v tom, že nebola 299

umiestnená po celom Slovensku a opierala sa o konkrétne výroky Róberta Fica, ale i v tom, že prezidentský kandidát strany ešte pred 
voľbami odstúpil, takže nikoho implicitne nepreferovala. Nešlo teda o typickú naočkovaciu reklamu.
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„naočkovanie.“ Pritom napríklad v  prípade eurovolieb ich využiť mohla, keďže 

kandidáti tejto strany v  Európskom parlamente ešte neboli. Namiesto toho sa 

heslom, s ktorým strana išla do Eurovolieb, stalo obligátne: ,,Všetci za Brusel, my 

za vás!“ To nerozhodnutých voličov, ktorí sa nezúčastnili mítingu a mali prístup 

len k  vonkajšej masovej reklame, sotva mohlo ovplyvniť v  prospech SaS. Svoj 

program strana síce mala k dispozícii aj na webovej stránke, avšak tú nerozhodnutí 

voliči pravdepodobne nevyhľadajú.  

Argumentácia v súvislostiach 

Tento typ argumentácie uverejňuje informácie v  súvislostiach, ktoré im 

prepožičiavajú nový význam (Tellis, 2000, s. 210). Určité tvrdenie sa vytrhne 

z  pôvodného kontextu a  jeho umiestnenie v  novom rámci môže diametrálne 

zmeniť jeho pôvodnú významovú rovinu. Takáto argumentácia sa nazýva aj 

zarámovanie. Jej samotná definícia napovedá, že využitie sa v mnohých prípadoch 

môže pohybovať na hranici etiky. Výpovede, ktoré konkurent poskytuje cieľovej 

skupine ako argumenty pre kúpu jeho produktu, môže zarámovanie značne oslabiť 

a  podnietiť cieľový segment prikloniť sa na druhú stranu. Na zarámovanie sa 

využíva napríklad sarkazmus či hyperbola (Tellis, 2000, s. 210). 

Najvýraznejšie príklady argumentácie v  súvislostiach u  nás boli opäť 

viditeľné v  politických antikampaniach proti súčasnému predsedovi vlády, 

Róbertovi Ficovi. Išlo o  už spomínané sarkastické bilbordy SaS pred 

prezidentskými voľbami, kde karikatúra Róberta Fica hovorila o „dosiahnutí“ 

sľúbených cieľov: ,,Sľúbil som vám istoty, dajte mi funkciu.“ „Európske platy už 

máte. Tiež si zaslúžim istotu!“ „Dôstojné dôchodky už máte. Tiež si zaslúžim 

istotu!“ Dlhodobý slogan politickej strany Smer SD, ktorej predsedom je Róbert 

Fico, totiž znie: ,,Ľudia si zaslúžia istoty.“ Z tohto sloganu si SaS prepožičala len 

esenciálne slovo a  skombinovala ho s  prísľubmi predsedu vlády o  dôstojných 

dôchodkoch a  európskych platoch. Vďaka nim si totiž strana Smer zabezpečuje 

dlhodobú masovú podporu obyvateľov. Vytvorením nového kontextu vznikli 
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slogany, ktoré mali pomôcť recipientom uvedomiť si (podľa SaS) skutočné ciele 

prezidentskej kandidatúry Róberta Fica (snahu oslobodiť sa od nesplniteľných 

prísľubov a zabezpečiť si vlastnú budúcnosť).  

Ďalšiu predvolebnú iniciatívu s podobným zámerom spustil hudobník Marián 

Greksa. Predstavil taktiež bilbordy proti Róbertovi Ficovi s  vizuálom ruky so 

vztýčeným prostredníkom schematicky dokresleným do podoby premiéra so 

sloganom: ,,Pripravený pre Slovensko?“ a  doplňujúcim: ,,My rozhodneme!“ 

V tomto prípade si hudobník prepožičal kompletný predvolebný slogan predsedu 

vlády: ,,Pripravený pre Slovensko“. Jednoduchým pridaním interpunkčného 

znamienka (otáznik) došlo k spochybneniu celého posolstva. 

Podporné argumenty 

Podporná argumentácia je základná a najbežnejšia stratégia. Ide o potvrdenie 

pozitívnych atribútov značky či produktu bez ďalších narážok na oponenta 

prostredníctvom rozoberaných argumentačných stratégií (Tellis, 2000, s. 210). 

V slovenských bližšie nesegmentovaných reklamách sa často stretávame napríklad 

s cenovo výhodnými ponukami (,,Chytrý balík od Telekomu sa oplatí;“ ,,Najlepší 

úver je taký, pri ktorom úroky klesajú. Zoberte si teraz bezúčelový úver 

v  Tatrabanke...“). Možno predpokladať, že ponuky veľkých firiem s dôrazom na 

finančnú výhodnosť sa odvíjajú od všeobecnej životnej úrovne obyvateľstva. 

  

Argumentačné stratégie v interpersonálnej komunikácii uplatniteľné 
v reklame 

Klapetek (2008) vymedzuje 7 druhov presvedčovacích argumentov 

využívaných v  medziľudskej komunikácii. Reklama si často tieto argumenty 

prepožičiava. Nahradzuje úlohu komunikátora, ktorý sa snaží adresátovi 
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sprostredkovať dôkazy o určitých faktoch a presvedčiť ho o pravdivosti vlastných 

tvrdení.  

Dôkaz očividný (ad oculos) 

Najjednoduchším dôkazom je dôkaz očividný, ad oculos. V  interpersonálnej 

komunikácii zavedieme osobu na konkrétne miesto a vizuálne ukážeme pravdivosť 

tvrdenia (hoci ani tento spôsob nie je vždy stopercentne spoľahlivý) (Klapetek, 

2008, s. 90).  

Reklama často simuluje reálne životné situácie a dôkazy ad oculos využíva 

pri televíznej propagácii tým, že konkrétny propagovaný výrobok ukáže. Pokiaľ 

však jeho vzhľad nie je dostatočne výpovedný alebo nie sú z  neho zistiteľné 

konkrétne benefity, prechádza sa k názornej ukážke využitia produktu v praxi. Je 

to častý spôsob propagácie u spotrebných produktov. Takmer všetky reklamy s 

rodovým stereotypom ženy v domácnosti využívajú dôkazy ad oculos. Tá novým, 

ešte účinnejším čistiacim prostriedkom dosiahne žiarivejšiu domácnosť alebo 

s  novým pracím prostriedkom dodá bielizni ešte belšiu farbu (účinné je už 

spomenuté porovnanie s bežným výrobkom toho istého druhu).  

Konkrétnym príkladom očividného dôkazu môžu byť reklamy na instantné 

polievky Maggi či Vitana. Držia sa konceptov vizuálneho zobrazenia uvarenej 

hustej polievky s bohatou nádielkou knedličiek či iných prísad, ktorá má evokovať 

poctivosť výrobku. Dôkaz ad oculos väčšinou nijak neovplyvňuje reklamný text. 

Vedecký dôkaz 

Vedecký dôkaz prostredníctvom merateľných údajov, dát a  faktov na jednej 

strane môže nahradiť dôkaz očividný, avšak na strane druhej si dáta a fakty 

vyžadujú správnu interpretáciu. Laická verejnosť môže mnohé vedecké dôkazy 

chápať rozdielne, čo má vplyv aj na nejednoznačnosť argumentov (Klapetek, 2008, 

s. 91). Napriek tomu viacerí autori podporujú a vyzývajú marketérov k využívaniu 
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vedeckých pojmov v  reklame  . V  prípade reklamy totiž nie je nutné, aby 300

recipient dokázal interpretovať každé slovo v  reklamnom texte, stačí aby 

absorboval posolstvo ako celok a pretavil ho do nákupného rozhodnutia. 

Odborné pojmy najčastejšie využíva reklama na kozmetické produkty. 

Najaktívnejšími priekopníkmi sú omladzujúce a  čistiace krémy rôznych značiek. 

Televízny spot Nivea z apríla 2014 podrobne opísal dôvody omladzovacej funkcie 

nového krému: ,,Kľúč k mladšiemu vzhľadu je skrytý hlboko vo vašej pleti. Nový 

Nivea Cellular Anti-Age s kyselinou hyalurónovou a extraktom z magnólie aktivuje 

obnovu buniek. Hlboko vo vašej pleti sa bunky začnú správať ako mladé...“ Len 

zlomok spotrebiteľov skutočne tuší, čo kyselina hyalurónová vlastne je, ale celkový 

kontext evokuje dojem, že ide o krém revolučného zloženia (pravda je taká, že na 

trhu existuje viacero kozmetických produktov obsahujúcich túto vrásky 

redukujúcu zložku).  

Osobná skúsenosť presvedčujúceho 

Ďalšou argumentačnou cestou môže byť osobná skúsenosť. Problém je však 

v jej nespornej subjektivite. Nie je isté, či by protivník konkrétnu situáciu použitú 

ako argumentačný dôkaz vnímal rovnako ako presviedčajúci jedinec. Je preto 

relatívna (Klapetek, 2008, s. 91 – 92). Reklama na drogistické a  kozmetické 

produkty napriek tomu často využíva obľúbené klišé „9 z  10 žien potvrdilo 

účinnosť produktu.“ (V súčasnosti má toto tvrdenie vo svojej reklame Nivea.) Je to 

mimoriadne slabý argument, pretože spotrebiteľku môže zaujímať, o aké ženy išlo 

a môže pochybovať o  tom, že by sa s  nimi zhodla. Navyše človek je rád 

presvedčovaný o  vlastnej unikátnosti a  ponuka stať sa súčasťou beztvarej masy 

nevyznieva veľmi atraktívne (v tomto prípade tvorenej deviatimi ženami 

s  identickým názorom). Samozrejme postoj k argumentu závisí od konkrétneho 

produktu. Ďalšími odporúčateľmi s  osobnou skúsenosťou (či už fiktívnou alebo 

 napríklad Crha a Křížek, viď kapitola 3300
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reálnou) bývajú odborníci či známe osobnosti. Konkrétnymi príkladmi z  tejto 

oblasti sa budeme zaoberať neskôr . 301

Presviedčanie pomocou zvykov a pravidiel 

Argumentácia prostredníctvom nepísaných zvykov, pravidiel a  tradícií je 

v  interpersonálnej komunikácii slabým, no napriek tomu často využívaným 

nástrojom. Často sa v  spoločnosti vyžaduje dodržiavanie niektorých zásad s 

odôvodnením, že tak sa to robí či naopak nerobí, že je to tak slušné či naopak 

neslušné (Klapetek, 2008, s. 92). Pravidlá väčšinou vychádzajú zo zakorenených 

tradícií, avšak v priebehu rokov sa mnohé z nich menia a  liberalizujú. Komerčná 

reklama často  svojím obsahom vyzýva spotrebiteľa k inakosti. Kúpou produktu sa 

môže stať lepším, modernejším. Skôr sa teda stretávame s opačnou tendenciou. 

Nie s presvedčovaním k dodržiavaniu zabehnutých zvykov a  tradícií, ale naopak 

k ich porušovaniu.  

Takýmto príkladom je televízny spot značky cukríkov Mentos vysielaný 

v Čechách od júna 2014. Je očividne zahraničnej produkcie, pretože texty, ktoré sa 

objavia na obrazovke sú zachované v pôvodnej angličtine. Mladý muž na párty sa 

vo vírivej vani nechápavo pohoršuje nad kamarátom, že sa chce stať notárom 

(zrejme to považuje za nezáživné zamestnanie). Keď sa však k ich kúpeľu pridajú 

atraktívne dievčatá, mladík sa postaví so slovami: ,,No ja radšej idem, než sa tu 

úplne rozmočím. Navyše sa to tu baktériami len hemží.“ Anglický text: ,,Don’t 

become your Dad“, ktorý sa vzápätí objaví na obrazovke, ženský hlas (mimo obraz) 

preloží: ,,Nebuď ako tvoj otec.“ Spot pokračuje zobrazením produktu 

a  sloganu: ,,Stay fresh. Mentos.“ Tento text je (celkom nepochopiteľne) aj 

vyslovený v  angličtine. Reklama teda očividne vyzýva cieľovú skupinu (mladých 

ľudí), aby nemala staromódne zmýšľanie, ale išla s dobou („Stay fresh“ v preklade 

znamená „Zostaň svieži“). Prečo by si však na základe tohto argumentu mala kúpiť 

propagovaný produkt, nie je celkom jasné. 

 Presvedčovaniu prostredníctvom odporúčateľov sa bližšie venujeme v kapitole 3.5.301
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Opačný prístup ku zvykom a  tradíciám majú sociálne kampane. Ich 

základnou ideou býva presvedčiť spoločnosť k  osvojeniu nejakého názoru či 

k  zmene správania, avšak nežiaduce počínanie si spravidla vychádza z  už 

porušených dobrých mravov či  nepísaných pravidiel. Ide napríklad o  výzvy 

k bezpečnému jazdeniu, nepožívaniu alkoholu za volantom (tu sa výzva dotýka aj 

zákonných noriem) či k skoncovaniu so závislosťami. 

Prirovnanie, podobenstvo 

Pri argumentácii sa často možno dostať do kontaktu s  frazeologizmami, 

najmä prísloviami, ktoré ilustrujú vzniknutú situáciu. Aj prirovnania slúžia na 

rozširovanie súvislostí a  poznatkov. Avšak ide skôr o  rečnícke zvraty, než o 

funkčné argumenty (Klapetek, 2008, s. 92). 

Reklama je plná figúr a  trópov a  frazeologizmy sú mimoriadne obľúbeným 

zdrojom copywriterskej kreativity. Využívanie prísloví a porekadiel v doslovnom 

význame či s miernou obmenou sa stalo už natoľko rutinným, že mnohé reklamné 

prípady možno označiť ako devalvujúce toto kultúrne jazykové dedičstvo. Existujú 

však i výnimky. Agentúra Wiktor Leo Burnett sa v tlačenej reklame z júna 2014 na 

prírodné psie krmivo Naturea (,,100% bez obilnín“) vybrala inou, originálnou 

cestou. Využila slogan, ktorý svojou formou síce kopíruje slovenské príslovia, ale 

ako príslovie v  ľudovej slovesnosti neexistuje: ,,Aké žrádlo, taký pes.“ Reklamný 

vizuál mal podobne ako slogan tiež vzbudzovať dojem historického dedičstva. Ide 

o klasický maľovaný obraz poľovníka, ktorý s puškou kľačí v tráve a mieri na korisť. 

Avšak namiesto loveckého psa v obojku vedľa neho sedí obyčajná hus. V súvislosti 

s vizuálom je využité „príslovie“ presvedčivým argumentom, aby spotrebitelia, 

ktorí chcú mať doma statného psa, nekupovali psie krmivo pozostávajúce do veľkej 

miery z obilnín. 

Prirovnania v  reklame sa využívajú napríklad vo forme už spomínaných 

komparatívnych argumentov.  
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Autorita 

Argumentačné odvolávanie sa na autority môže, ale aj nemusí priniesť 

zaručený výsledok. Dôležitý je správny výber zdroja. Neexistuje veľa všeobecne 

uznávaných autorít a  aj keď takú nájdeme, stále nie je zaručené, že sa oponent 

nechá presvedčiť. Napríklad ako zdroj mnohých argumentov sa používa Biblia. Je 

to širokospektrálne uznávaná autorita, no snáď pre každú jej stať existujú desiatky 

odlišných vysvetlení a   odôvodnení. Navyše sa biblické verše často vytrhávajú 

z  kontextu, čím znova nadobúdajú ďalšie významy (Klapetek, 2008, s. 92). 

S  podobným problémom sme sa stretli aj pri reklamnom argumentačnom 

zarámovaní.   

Reklama sa však častejšie než na citáty odvoláva na osoby (profesionálov 

z danej oblasti). Okrem vedeckých informácií môžu totiž zvýšiť kredit produktu aj 

vyjadrenia odborníkov. Odborníci by však mali pôsobiť hodnoverne, nie ako herci 

oblečení do bielych plášťov (uškodiť môže prílišná mladosť evokujúca neskúsenosť 

či vizuálna atraktívnosť postáv evokujúca nedostatočnú vedeckosť). Napríklad 

zubná pasta Vademecum vo svojich medzinárodných televíznych reklamách 

používala záber na sterilné ,,výskumné laboratórium,“ kde mladý muž 

demonštroval benefity zubnej pasty na laboratórnej televíznej obrazovke. Okrem 

neho sa po laboratóriu pohybovali dve mladé, vizuálne atraktívne ženy, 

„výskumníčky“. Celé prostredie pôsobilo príliš prázdno, usporiadane a mimoriadne 

nevierohodne. Mladého muža hrajúceho vedca Vademecum v reklamách používa aj 

v súčasnosti. 

Odborníkov v  televíznych reklamách uplatňuje aj konkurenčná značka, 

Sensodyne. V  júli 2013 v  spote vystupoval stomatológ MUDr. Milan Lehotský 

(podľa internetovej databázy lekárov ide o  skutočnú osobu na rozdiel od 

bezmenného muža v  predchádzajúcom prípade). Stomatológ opisuje pozitívne 

vlastnosti zubnej pasty, pričom nepoužíva odborné termíny. Spot sa zameriava na 

čo najväčšiu dôveryhodnosť prostredia (zábery kamery, neupravený zvuk). Hoci 

môže byť problematické upútať pozornosť recipienta takouto nevýraznou 
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a pomerne nezaujímavou reklamou, Sensodyne tento koncept používa dlhodobo, 

pravdepodobne teda spotrebiteľov oslovuje. 

Argumentačná extrapolácia 

Týmto matematickým výrazom je definovaná argumentácia odvolávajúca sa 

na prognózy a  budúce javy. Presvedčovací vplyv takýchto posolstiev je slabý, 

pretože budúcnosť je len ťažko predpovedateľná a prognózy bývajú často mylné, o 

čom sa ľudstvo vo svojich dejinách už mnohokrát presvedčilo (Klapetek, 2008, s.

93). 

S priamym odvolaním sa na budúcnosť vstúpila do médií nezisková kampaň 

Národného centra pre popularizáciu vedy a  techniky v  spoločnosti, platená 

z  eurofondov. Snaží sa mladých ľudí motivovať k štúdiu vedy a  techniky. Séria 

šiestich televíznych spotov predstavuje mladé úspešné osobnosti z  vedecko-

technickej sféry, ktoré získali ocenenia a presadili sa i vo svete. Hovoria o tom, ako 

sa dá dosiahnuť úspech. Na konci spotov zaznieva apel: ,,Študuj vedu a techniku. 

Budúcnosť sa ti poďakuje. Future generation.“ 

Argument „budúcnosť sa ti poďakuje“ je pomerne prázdny a zahmlený. Mladý 

človek si spravidla nevolí svoj odbor štúdia preto, aby bol v budúcnosti prospešný 

pre svet, ale aby vzdelanie prinieslo osoh predovšetkým jemu samému. Preto by 

bol vhodnejší slogan hovoriaci o  perspektívnej budúcnosti pre študenta, než 

o  tom, že študent bude prospešný pre budúcnosť. V  oboch prípadoch 

(potenciálnom i skutočnom)  možno však vnímať odvolanie sa na budúcnosť len 

ako neistú prognózu.  

O kampani sa napokon nehovorilo kvôli jej snahe o popularizáciu vedy, do 

povedomia verejnosti sa dostala kvôli preklepu v  jednom zo spotov 

(namiesto ,,umelá inteligencia“ sa do televízie dostalo slovné spojenie „umelá 

intelegencia“). Text reklamy už bol opravený a vedecko-technické popularizačné 
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úsilie budú dopĺňať prezentácie, 3D animácie, prednášky, semináre, interaktívne 

výstavy, filmový festival s vedeckou tematikou i súťaže (Mediálne online). 

S  argumentačnou extrapoláciou súvisí aj využívanie motívov strachu 

v  sociálnej reklame. Napríklad výzvy k  používaniu bezpečnostných pásov či 

r e k l a m y e k o l o g i c k ý c h o r g a n i z á c i í s ú č a s t o p r e z e n t o v a n é 

prostredníctvom  hrozivých prognóz, ku ktorým človek smeruje, pokiaľ nezmení 

svoj prístup osvojením pozitívnej myšlienky. 

Presvedčovanie prostredníctvom emócií 

V súčasnom marketingu sa čoraz viac priestoru prenecháva emóciám. Mnoho 

autorov sa prikláňa k  názoru, že sú hlavnou hnacou silou nákupného 

rozhodovania. Pre reklamu je toto zistenie problematické, pretože racionálne 

argumenty sa dajú vysloviť pomerne jednoducho, avšak emócie vznikajú často 

iracionálne a nezávisle od logického premýšľania. Môže sa dokonca stať, že nám 

logický pohľad na vec napovedá neoprávnenosť emócie, no napriek tomu ju 

nedokážeme potlačiť (Tellis, 2000, s. 216). 

Emócie sú v podstate protikladom logickej argumentácie. Tá sa spolieha na 

objektívne údaje, teda také, na ktoré zhodne nahliada viac ľudí (i keď objektivita je 

vždy do určitej miery relatívna). Emocionálne pôsobenie na cieľovú skupinu má tú 

výhodu, že vplýva na vedomím ťažko kontrolovateľnú stránku osobnosti 

a  nepodnecuje rozhodnutých odporcov k tvorbe protiargumentov ako reklamy 

s  logickou argumentáciou. Emocionálna reklama narába s podnetmi, ktoré sú pre 

recipienta podvedome zapamätateľné a  jednoduchšie pripomenuteľné či už pri 

opätovnom kontakte s  posolstvom alebo pri kontakte so značkou na mieste 

predaja (Tellis, 2000, s. 217).  

S emóciami sa okrem reklamy narába aj v iných sférach marketingu. Budujú 

vzťahy. Spotrebiteľ sa pri nákupe môže rozhodnúť racionálne (vyberie si najbližšiu 
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predajňu a kúpi najlacnejší výrobok či produkt, s ktorým má pozitívnu skúsenosť), 

no racionálne zmýšľanie zaplatením za tovar zaniká. Dlhodobé udržanie vzťahu 

zákazníka so značkou sa deje už prostredníctvom emocionálneho pôsobenia. 

Napríklad, keď spotrebiteľ príde s  nákupom domov a  vidí v  televízii atraktívnu 

reklamu na výrobok, ktorý kúpil v zľave (racionálne rozhodnutie), pravdepodobne 

pocíti iracionálnu spokojnosť so svojím konaním. Ak navyše produkt naplní jeho 

očakávania, je reálne možné, že nákup zopakuje aj v čase, keď už výrobok zľavnený 

nebude a  mohol by ho nahradiť lacnejším produktom inej značky. Získanie 

lojálneho zákazníka je pre značku úspechom. No aby tento úspech pretrvával, 

značka sa musí neustále pripomínať a  inovovať. Vernosť zákazníka totiž nemusí 

byť trvalým javom (Hill, 2008, s. 3). 

Takéto udržiavanie si opakovane verných zákazníkov má význam pri 

obchodných reťazcoch či spotrebných produktoch, s ktorými sa ľudia dostávajú do 

kontaktu pravidelne. No v  niektorých oblastiach je primárnym cieľom značky 

dosiahnutie jednorazového nákupu (napríklad automobilový priemysel, určité 

služby v  bankovníctve). Trhová prax paradoxne dokazuje, že aj v  prípadoch, 

v  ktorých ide o  veľké investície, je konečné rozhodnutie spravidla dôsledkom 

emócií, ktoré prevážia racionálny pohľad kupujúceho. Údajne sa spotrebiteľ skôr 

dokáže racionálne rozhodnúť pri nákupe mydla, než pri nákupe automobilu.  

Základné druhy emócií a ich klasifikácia 

Podľa spôsobu použitia emócií v reklame je možné v teoretickej rovine odlíšiť 

tri modely: implicitný, explicitný a asociatívny (Tellis, s. 217 - 218). Odvíja sa od 

nich aj emocionálne pôsobenie na recipientov. Každý má svoje výhody. 

Implicitný model 

Pri využití tohto modelu sa reklama snaží recipientovi poskytnúť príbeh, do 

ktorého sa osobne dokáže vžiť. Často simuluje realitu a  produkt nepropaguje 
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otvorene, jeho benefity sú len sprievodnými prvkami nepriamo vyplývajúcimi 

z  reklamy (Tellis, s. 218). Tento model sa dá najlepšie uplatniť pri televíznych 

spotoch a virálnych videách.  

Ako príklad implicitného modelu uvedieme originálnu vianočnú kampaň 

zahraničnej produkcie propagujúcu luxusný obchodný dom Harvey Nichols, ktorá 

si tento rok z festivalu Cannes Lions odniesla cenu Grand Prix v kategórii Promo & 

Activation. Je výnimočná tým, že divákovi nesprostredkúva pozitívne emócie, no 

napriek tomu trefne a vtipne propaguje vlastné produkty, ktoré vôbec nie sú lacné 

(Mediálne online). Nesie názov: ,,Sorry I  Spent It On Myself,“ čo v  preklade 

znamená: ,,Prepáč, minul som to na seba.“ Táto jediná veta  vystihuje hlavné 

posolstvo kampane. Bola vytlačená aj na balíčkoch výnimočnej darčekovej 

kolekcie, ktorú v súvislosti s ňou uviedol obchodný dom.   

Darčeková kolekcia zohráva hlavnú úlohu aj v emotívnom online spote. 

Zachytáva niekoľko rodín, ktorých členovia si počas Vianoc odbaľujú balíčky od 

svojich blízkych. Po otvorení však obdarovaných čaká nepríjemné prekvapenie. 

Starší muž v prvej rodine od dcéry dostane gumičky, stará mama v  ďalšej rodine 

dostane od vnuka kovové spinky na papier, ďalej mladého muža zaskočí priateľka 

drevenými špáradlami a v poslednej rodine si asi 9-ročný chlapec odbalí zátku do 

umývadla. Starší obdarovaní sa  sklamanie pokúšajú zakryť falošným potešením 

z  toho, že ide o  darčeky z  Harvey Nichols (názov značky je v  dialógoch 

zdôraznený), mladý muž s kamenným výrazom hľadí na darček a chlapec sa otca 

zdesene opýta, čo to dostal. Do sklamaných emócií obdarovaných sa dá veľmi 

jednoducho vžiť. Zato darujúci sa v  jednotlivých ,,životných situáciách“ tešia 

z  nových odevov a  doplnkov kúpených v obchodom dome (na každú z  vecí – 

topánky, bundu, kabelku a šaty sa zameriava jeden detailný záber).  

Darčekovú kolekciu ,,Prepáč, minul som to na seba“ s  výrobkami, ktoré 

nepotešia, v  cene približne od 40 pencí do 2 libier, obchodný dom vypredal 

v priebehu troch dní (v ponuke bola napríklad ešte konzerva s vianočným obedom, 

drôtenka a i.). Kampaň zožala virálny úspech.  
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Zakomponovanie implicitného emocionálneho modelu do spotu možno 

okrem jeho uveriteľnosti pozorovať aj v tom, že benefity obchodného domu Harvey 

Nichols, akými sú šírka a  aktuálnosť jeho skutočnej produktovej ponuky, sú 

zobrazené len náznakovo (explicitne sa zdôrazňuje iba pôvod ziskovo takmer 

bezpredmetnej recesistickej darčekovej kolekcie).  

Po textovej stránke možno oceniť slogan, ktorý by bol po miernej štylistickej 

úprave uplatniteľný aj v slovenčine (napr. ,,Prepáč, investoval som do seba.“). Je to 

úplné otočenie zaužívanej frázy, že darovať je väčším potešením než dostávať. 

Námety, v ktorých sa darom stáva samotný produkt, čo je následne zdrojom 

všeobecného potešenia, sú u nás typickým reklamným klišé. Pri nich však väčšinou 

hovoríme už o explicitnom emocionálnom modeli. 

Explicitný model 

V  explicitnom modeli môže tvorca reklamy vysloviť určité racionálne 

argumenty v  prospech propagovaného produktu, ale primárne podnecovanie ku 

kúpe (alebo osvojenie myšlienky v  prípade sociálnej reklamy) sa stále deje 

v  emocionálnej rovine. Emócie pôsobia prostredníctvom podnetov a 

úlohou  recipienta je zaujať stanovisko (Tellis, 2000, s. 218). Napríklad televízne 

reklamy na zubnú pastu proti paradentóze Parodontax v  roku 2007 explicitne 

vizuálne argumentovali, k  čomu jej nepoužívanie môže viesť, avšak reklamou 

presvedčených spotrebiteľov pravdepodobne viedol ku kúpe strach  vyvolaný 

zobrazením potenciálnych nežiaducich následkov. Tie boli ilustrované dokonca 

v  takej miere, že viaceré fyzické osoby podali sťažnosť na preskúmanie Rade pre 

reklamu. Podľa jej uznesenia však spot nebol v  rozpore s  Etickým kódexom, 

pretože zobrazoval reálnu hrozbu  náznakovým spôsobom len do takej miery, 302

aby mohol pôsobiť preventívne a osvetovo (RPR online). 

 vypľúvanie čoraz väčšieho množstva krvi počas umývania zubov vedúce pri ignorancii problému až k ich vypadávaniu302
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Využitie explicitného emocionálneho modelu je nevýhodné v tom, že keďže 

reklama prostredníctvom podnetov pre kúpu produktu poskytuje argumenty, 

spotrebiteľ má priestor pre vytváranie vlastných protiargumentov 

(napr. ,,Paradentóza je skutočnou hrozbou, no prečo by iná zubná pasta nemohla 

byť rovnako efektívna ako  Parodontax?“).  

Explicitný emocionálny model je použitý aj v televíznom spote nanuku Míša. 

Malý chlapec najprv povie  racionálny argument: ,,Mama hovorí, že má rada nanuk 

Míša, pretože je hlavne z tvarohu.“ Potom sa na tanieri rozhodne vytvarovať Míšu 

zo skutočného tvarohu. Vtedy za ním príde pravdepodobne jeho otec s otázkou, čo 

chlapec vystrája. Po odpovedi: ,,Míšu. Pre mamu.“ otec povie, že chlapcovho Míšu 

dajú do chladničky a z mrazničky vytiahnu skutočný nanuk Míša. Zanesú ho mame 

do záhrady. Záverečný slogan (povedaný hlasom chlapca) znie: ,,Míša. Pre radosť 

ako stvorený.“ Prostredie a nanuk majú teda podnecovať radosť.  

Rodina vychutnávajúca či tešiaca sa z produktu v  pohodlí domova počas 

slnečného dňa je v reklamách na potraviny a nápoje častým prvkom (využívajú ju 

napríklad značky propagujúce instantné polievky, bonboniéry či kávu). Výrobok 

má za úlohu potvrdiť už aj tak šťastný rodinný život a  posilniť vzájomnú 

spolupatričnosť. Reklamy chcú v spotrebiteľovi evokovať pocity šťastia a podnietiť 

prijatie produktu „do rodiny.“ Je však otázne, akým spôsobom vnímajú takúto 

propagáciu recipienti žijúci v neúplných či problematických rodinách. Buď môžu 

výrobok vnímať ako zdroj pozitívnej nádeje, alebo ich reklama bude provokovať. 

Stále však pôjde o vyvolávanie emócií na základe explicitného modelu.  

Asociatívny model 

Posledný emocionálny model sa nazýva asociatívny. Ten spája emócie 

s výrobkom iba okrajovo (Tellis, 2000, s. 219). Môže ísť o rôzne imidžové kampane, 

kde až po zobrazenie produktu spotrebiteľ nevie, o  akú reklamu ide. Niekedy 

dokonca môže mať pocit, že vôbec nejde o komerčnú prezentáciu. Tento model je 
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výhodný preto, lebo ponúka širší priestor na kreativitu (marketéri sa nemusia 

obmedzovať nutnosťou ukazovať výrobok), na druhú stranu však primárnym 

zámerom reklamy je predať. Produkt tu býva často utláčaný do úzadia. 

Spotrebiteľská pozornosť je selektívna a  keď je výrobok zobrazený len 

v posledných piatich sekundách reklamného spotu, pričom obraz ani text predtým 

vôbec neupozorňujú na komerčný zámer, môže sa stať, že sa do dlhodobej pamäti 

dostane len zaujímavý motív bez akejkoľvek nákupnej spojitosti. 

Asociatívny emocionálny model sa však využiť aj efektívnym spôsobom. Robí 

to napríklad značka pôvodne pánskej, no v súčasnosti už i dámskej kozmetiky Axe. 

Jej televízne reklamy sú medzinárodné, preto eliminujú text iba do posledných 

približne troch sekúnd, kedy sa zobrazí výrobok a hlas mimo obraz povie slogan 

(preložený do príslušného jazyka). Obsahovo však reklamy dokážu diváka vtiahnuť 

do deja, majú filmový nádych, a pritom i náznakovo súvisia s výrobkami. Napríklad 

produktová rada Axe Anarchy bola propagovaná sloganom: ,,Rozpútaj chaos.“ 

a  televízny spot (2014) bol o náhodných stretnutiach viacerých mladých mužov 

a žien, ktorých k sebe vzájomne priam magneticky pritiahla zrejme neodolateľná 

vôňa (nebolo to explicitné) a to až natoľko, že zanechali svoje pôvodné činnosti, 

čo viedlo k všeobecnému chaosu v celom meste.  

Ďalšia reklama z roku 2014, ktorá sa vysielala počas amerického Super Bowlu 

 bola zameraná na produktovú radu Axe Peace. Jej hlavná myšlienka 303

znela: ,,Make Love. Not War.“ (Tvor lásku. Nie vojnu.). Prvých 30 sekúnd (t.j. prvá 

polovica) spotu navodzuje negatívne emócie zábermi na vojnou zničenú krajinu, 

na diktátora a  panovníka zdanlivo mobilizujúcimi sily na ďalšie konflikty i  na 

obyčajných ľudí, ktorí žijú v prostrediach ovplyvnenými vojnou. Druhá polovica sa 

nesie v znamení lásky. Z tanku v zničenom meste vystúpi mladý muž, ktorému sa 

okolo krku vrhne oproti stojaca žena (mužova priateľka), v  ázijskej krajine zase 

muž predtým riadiaci helikoptéru so samopalom kráča k  tamojšej žene, avšak 

 najsledovanejšia športová udalosť na svete, finálový zápas v americkom futbale o titul americkej Národnej futbalovej ligy (NFL). 303

Koná sa pravidelne vo februári (v roku 2014 to bol 48. ročník).  Podujatie je známe tým, že okrem futbalu ponúka reklamný priestor za 
vysoké ceny, ktorý si svetové spoločnosti kupujú už mesiace vopred (30-sekundový reklamný spot stál tento rok 4 milióny amerických 
dolárov). Okrem reklamnej propagácie sa často prostredníctvom Super Bowlu zviditeľňujú i celebrity  (Markething.cz).  
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namiesto toho, aby na ňu zaútočil, ju pobozká. Diktátor dá pokyn vojakom pod 

balkónom vytasiť štíty nad hlavu a  tie spolu vytvoria srdce, v  ktorom je 

znázornený on so svojou vedľa stojacou manželkou. Tá ho chytí za ruku. 

V poslednej scéne panovník zrejme z krajiny Blízkeho východu stlačí tlačidlo na 

zariadení vyzerajúcom ako prístroj na riadenie výbušnín, no namiesto výbuchu sa 

za ním a  jeho ženou spustí ohňostroj. V závere vidieť, ako ho jeho asistenti 

postrekujú dezodorantom Axe Peace. Po zobrazení propagovaného výrobku sa ešte 

objaví logo humanitárnej protivojnovej organizácie Peace One Day, s ktorou Axe 

Peace utvoril partnerstvo (Príloha 5). Axe teda emocionálne podnety prispôsobuje 

konkrétnemu typu propagovaného výrobku. 

Okrem Axe asociatívny model uplatňuje aj konkurenčný Playboy, ktorý na 

rozdiel od predchádzajúcej značky len modifikuje jednu líniu. Chce vzbudzovať 

emócie s erotickým podtónom.  

Ďalej sú už desaťročia typickými imidžovými značkami Pepsi a Coca-Cola. 

Tie síce spravidla produkty neukazujú iba v závere reklám, ale herci (či celebrity) 

nápoje konzumujú aj v ich priebehu, no v mnohých prípadoch bližšia súvislosť 

produktu s  obsahom reklamy chýba. Napriek tomu bývajú kampane týchto 

spoločností úspešné a emocionálny imidž značiek posilňujú.  

Vo všeobecnosti asociatívny model viac využívajú značky s mladšou cieľovou 

skupinou. Môže to byť preto, lebo mladí spotrebitelia si skôr zakladajú na imidži 

a  aktuálnosti nakupovaných produktov alebo aj z  čisto pragmatického dôvodu. 

Vďaka svojej pamäťovej kapacite a pružnosti nepotrebujú mať názov produktu 

v kampani viackrát zopakovaný. Asociáciu si dokážu okamžite spojiť s produktom.  

Kódovanie emócií v tvári 

Ľudská tvár dokáže odhaliť 7 základných druhov emócií, ktoré sa dajú 

rozdeliť do troch kategórií. Pozitívnou emóciou je šťastie, ktoré sa prejavuje dvomi 

druhmi úsmevov: pravým úsmevom a  spoločenským úsmevom. Neutrálnou 
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emóciou je prekvapenie a zvyšné základné emocionálne prejavy sú negatívne. Ide 

o  strach, hnev, smútok, znechutenie a pohŕdanie. Ostatné prejavy pozostávajú z 

kombinácie týchto základných emócií. Kvôli prirodzeným inštinktom človek 

výraznejšie reaguje na zlé správy, než na tie dobré. Tak možno vysvetliť to, že 

väčšina týchto emócií sa týka negatívnej odozvy (Hill, 2008, s. 48 – 49).  

Vizuálne prejavy emócií sú dôležité pri budovaní PR, osobnom predaji, ale aj 

pri psychologických meraniach účinnosti kampaní. Za najdôležitejšiu reakciu sa 

považuje strach. Vo veľkom ho využívajú napríklad americkí prezidenti vo 

svojich politických kampaniach. U nás sa cestou strachu v politike uberajú najmä 

spomínané antikampane (budeme sa mať zle). V komerčnom biznise strach dokáže 

predať prakticky všetko. Dôležité je, že sa obavy dajú eliminovať kúpou 

propagovaného produktu (životného poistenia, ale aj zubnej pasty proti 

paradentóze).  

Pracovníci zákazníckeho servisu (teda tí, ktorí denno-denne komunikujú so 

zákazníkmi) sú však toho názoru, že najdôležitejšou emóciou, ktorej treba predísť, 

je hnev. Pri vnímaní propagačných ponúk recipientmi je zase nežiaducim 

prejavom znechutenie. Za jednu z  jeho miernejších foriem sa považuje aj 

znudenie. Nezaujímavá reklama pravdepodobne ku kúpe nepovedie.  

Pre reklamu je dôležité sústrediť sa na techniky, ktoré vedú k  jedinej 

pozitívnej emócii zo základnej škály – ku šťastiu. Ľudia sú totiž údajne ochotní 

viac zaplatiť za svoje túžby než za svoje potreby (Hill, 2008, s. 50 – 56). Preto sa 

mnohé značky vo svojich kampaniach zameriavajú na „predávanie šťastia“ 

namiesto zdôrazňovania nevyhnutnosti svojich produktov. Mnohé firmy sa však aj 

preto dostávajú do nemilosti z pohľadu verejnosti. Napríklad banky a nebankové 

subjekty najtradičnejšie ponúkajú úvery prostredníctvom usmievavých rodín, 

ktoré si zrazu dokážu splniť svoje sny (,,Starú či mladú, my vám vymeníme každú 

pôžičku. Výhodným úverom ju vyplatíte a znížite si splátku. Slovenská sporiteľňa. 

Bližšie k  vám.“). No konkrétna zmienka o  výške úrokových sadzieb spravidla 

chýba. Bolo by to v poriadku, keby túto informáciu seriózni záujemcovia explicitne 

obdržali na mieste predaja. Aj osobný kontakt s predávajúcim sa však často nesie 
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vo forme fráz potvrdzujúcich šťastnú voľbu spotrebiteľa. Presné podmienky bývajú 

uvedené až v komplikovane štylizovanej zmluve. 

Príklady reklám s nesprávnym určením potenciálnej emocionálnej odozvy 

Cestou komerčnej reklamy narábajúcej s  emóciami môže byť ozrejmenie 

pozitívnych vlastností, ktorými produkt disponuje a dosiahnutie kladnej 

spotrebiteľskej emocionálnej odozvy vedúcej ku kúpe. No ako sme už uviedli, 

v praxi poznáme aj reklamné spôsoby využitia negatívnych podnetov, napríklad 

motívov strachu. Bývajú prítomné aj v  komerčnej komunikácii (produkt strach 

eliminuje), najčastejšie s  nimi však narába sociálna reklama (upozornenie na 

riziká). Úspešná reklama teda nemusí byť vyslovene pozitívna, ale taká, aby jej 

posolstvo plánovaným a žiaducim spôsobom oslovilo recipientov.  

V reklamnej praxi sa však stretávame aj s prípadmi, keď tvorca reklamy vyšle 

podnet s určitým zamýšľaným emocionálnym podfarbením, no ten sa nezhodne 

s postojom verejnosti. Môže sa stať, že komerčná reklama, ktorej cieľom je pobaviť 

recipienta, vyvolať v ňom pozitívne emócie, je namiesto pobavenia považovaná za 

znechucujúcu či dokonca u niektorých recipientov vyvoláva hnev. Najčastejšie sa 

s  takýmto neúspechom stretajú vonkajšie reklamy so silne erotickým podtónom, 

ktorý nemá explicitnú súvislosť s  produktom. Väčšinou ide o  bilbordy, ktoré si 

firmy vytvorili svojpomocne bez špeciálnej konzultácie s  marketingovými 

odborníkmi. Často preto bývajú aj na hrane etiky a stávajú sa predmetom riešenia 

Rady pre reklamu. Je to problém aj pre marketingovú komunikáciu vo 

všeobecnosti, lebo nevhodne propagovaný produkt vrhá zlé svetlo na celé odvetvie 

a  mnohí dnes reklamu považujú za synonymum nekultúrnosti. Ako príklad 

uvedieme známu bilbordovú kampaň staršieho dáta, konkrétne z  roku 2011 

spoločnosti Excel mix, ktorá propagovala stavebnú chémiu (lepidlá a zatepľovacie 

systémy). Na ľavú stranu bilbordu tvorcovia umiestnili nahé telo muža otočené zo 

zadnej strany v tesnom objatí s očividne tiež nahou ženou (ruky mala položené na 
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mužovej zadnici). Headline na pravej strane dopĺňal vizuál textom: ,,Jednoduchá 

aplikácia, vynikajúci výsledok.“  

Zadávateľ reklamy považoval v prípade propagovaného produktu zobrazenie 

za relevantné, nahota údajne symbolizovala objatie. Cieľom reklamy bolo 

pravdepodobne pobaviť spotrebiteľa netypickým spojením, no namiesto toho Rada 

pre reklamu obdržala sťažnosti viacerých fyzických osôb a  bilbordy označila za 

odporujúce etickému kódexu, pretože takéto zobrazenie muža a  ženy ani len 

v širšom zmysle nekorešpondovalo s produktom. Kampaň mala slovenskú aj českú 

verziu. Bola rozšírená masovejšie než bilbordy s  vyslovene nekorešpondujúcim 

erotickým podtónom, ktoré Rada pre reklamu obvykle rieši (najčastejšie sa takto 

prehrešia malé firmy s minimálnym počtom vonkajších reklám).  

Uvedený príklad iba potvrdzuje význam reklamných psychologických 

pretestov, ktoré dokážu odhaliť skutočný potenciálny postoj verejnosti 

k zamýšľanému propagačnému posolstvu. 

Presvedčovanie prostredníctvom odporúčateľov 

Odporúčateľ je osoba alebo organizácia objavujúca sa v  reklame ako 

presvedčujúci element pôsobiaci v  prospech zadávateľa reklamy. Môže to byť 

odborník alebo inštitúcia z  oblasti týkajúcej sa propagovaného výrobku či 

myšlienky (napr. Slovenská komora zubných lekárov), celebrita alebo aj bežný 

človek so zdanlivo rovnakým statusom či pripísanou rolou, akú má prijímateľ 

posolstva. Do týchto troch skupín odporúčateľov delí aj odborná literatúra (Tellis, 

2000, s. 253). 

Využitie tretích osôb v  presvedčovacom procese upravuje slovenský Zákon 

o reklame. Podľa § 3, odseku 5 ,,Reklama sa nesmie odvolávať na vyhlásenia iných 

osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu.“ Aby sa predišlo klamlivej reklame, zákon 

je doplnený ešte o niektoré ďalšie predpisy. Rovnako morálne práva spotrebiteľa 

na dôveryhodné informácie ochraňuje aj etický kódex. Ustanovuje napríklad, že 

  245



reklama nesmie podniku získavať prospech na úkor iného na základe klamlivých 

údajov.  

Odporúčatelia v  reklame sa v  hospodárskej súťaži využívajú práve so 

zámerom zvýšiť jej efektivitu, ak však vystupujúca osoba s  tvrdením nesúhlasí 

a napriek tomu produkt propaguje, možno tiež reklamu v podstate považovať za 

klamlivú. Je však relatívne, ktorý odporúčateľ sa s  vlastnými slovami stotožňuje 

a  kto sa stal súčasťou reklamného komunikačného procesu z iných pohnútok. 

Nedá sa to zákonne ovplyvniť v  prípade využitia celebrít či laikov. V  reklamnej 

praxi sa už však mnoho ráz stalo, že osobný život človeka propagujúceho určitý 

výrobok (ideu) ostro kontrastoval s uvedenou kampaňou, čo v konečnom dôsledku 

negatívne ovplyvnilo jej charakter. K výberu odporúčateľov sa preto musí 

pristupovať zodpovedne. 

Ako príklad nevhodného výberu odporúčateľa uvádzame kampaň produktov 

Dermacol botocell zo začiatku roka 2014. Lifitngové krémy a make-up s účinkom 

ako botulotoxín v nej prezentovala česká topmodelka Taťána Kuchařová. Má iba 26 

rokov a  tvrdenie o účinnosti výrobkov proti vráskam v  jej zastúpení nevyznieva 

úplne spoľahlivo. Najmä českí spotrebitelia, ktorí modelku väčšinou poznajú, 

mohli preto o  reklame pochybovať. Televízna reklama sa však vysielala aj na 

Slovensku, kde jej meno nie je natoľko v  povedomí verejnosti. Tu už možno 

polemizovať aj o  oprávnenosti modelky v  reklame a  možnom zavádzaní 

spotrebiteľa. 

V nasledujúcej časti sa na jednotlivé skupiny odporúčateľov pozrieme bližšie 

aj z teoretickej stránky a pre ilustráciu uvedieme aj ďalšie príklady z praxe.           

Odborníci a organizácie 

Využívanie vedcov a ich argumentačných stratégií sme už čiastočne načrtli 

v  kapitole 3.3.6, teraz sa preto zameriame najmä na predpisy upravujúce tieto 

praktiky a  určité špeciálne formy odborných odporúčaní. Zákon o  reklame 
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zakazuje využívať tvrdenia o  prospešnosti produktov pre ľudí, zvieratá alebo 

rastliny, ak ich pravdivosť nepreukázal odborný posudok. Z  toho vyplýva, že aj 

odborníci môžu vystupovať v  reklame len v  prípade potvrdenej účinnosti 

produktu. Etický kódex Rady pre reklamu konkretizuje, že reklama nesmie 

zavádzať spotrebiteľa uvádzaním nepravdivých tvrdení o úžitkových vlastnostiach 

produktu, existujúcich rozboroch a  štúdiách či certifikátoch a  priznaných 

oceneniach. To znamená, že keď je uvedené, že organizačný výbor Car of the Year 

(pozostávajúci zo zástupcov 7 špecializovaných motoristických časopisov) udelil 

Peugeotu 308 titul Auto roka 2014, musí byť tvrdenie pravdivé, inak môže 

Arbitrážna komisia po podnetoch odporučiť stiahnutie reklamy. Takýto príklad je 

samozrejme značne hyperbolizovaný, pretože uvedenie nepravdivej informácie 

podobného typu by hneď mohli využiť konkurenti a  pošramotenie vlastného 

dobrého mena zadávatelia reklamy nebudú riskovať . 304

Kvalitu výrobku môžu overovať rôzne organizácie a pre jej potvrdenie sa 

okrem priamych vyjadrení využíva aj tzv. schvaľovacia pečať, ktorá býva 

ilustrovaná na obale výrobku. Môže to byť logo schvaľujúcej organizácie, ktorá 

produkt odobrila buď vo verejnom záujme alebo po vzájomnej sponzoringovej 

dohode so značkou (Tellis, 2000, s. 252). Napríklad na obaloch slovenských 

potravinárskych výrobkov môže 88 výrobcov využívať logo Značka kvality SK, 

ktoré udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a  rozvoja vidieka SR s  odborným 

garantom, ktorým je Štátna veterinárna a potravinová správa SR. 

Existuje ešte jeden prípad odborných odporúčaní, keď z  komunikačného 

procesu vypadne externý odporúčateľ, pretože sa ním stáva zadávateľ reklamy. 

Takéto splynutie si môžu dovoliť najmä zadávatelia z  mimoekonomickej sféry, 

teda rôzne neziskové organizácie dbajúce na bezpečnosť či ochranu zdravia. Hoci 

všeobecne panuje pravidlo, že reklamný text by nemal používať negácie, v tomto 

prípade je varovanie od upustenia negatívneho správania oprávnené (Napríklad 

kampaň Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR sa názvom Na veku záleží v roku 

 Hoci príklad, ktorý sme uviedli v kapitole 3.3.1 naznačuje, že aj pravdivé hodnotenia odborníkov sa dajú využiť v prospech 304

konkurencie 
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2009 na bilbordoch použila headline ,,Ďakujem... že mi nepredáte cigarety, mám 

iba 13 rokov“).  

Dobrým a  štylisticky hodnotným príkladom takýchto varovných odporúčaní 

bola printová kampaň Ligy proti rakovine (LPR) vydaná v rámci týždňa boja proti 

rakovine v  roku 2010. Išlo o  sériu štyroch printov, upozorňujúcich na 

nebezpečenstvo určitých nezdravých zvyklostí, ktoré môžu pri dlhodobom 

udržiavaní viesť až ku vzniku rakoviny. Na tmavom pozadí sa nachádzali 

jednotlivo mierne upravená vývrtka na fľaše simulujúca vzhľad v truhle ležiaceho 

človeka, kamenný zapaľovač s  nápisom RIP pripomínajúci mramorový hrob, 

teflónová panvica, na dne ktorej sú namiesto špeciálne upraveného povrchu 

vyryté malé kríže a  časť televízneho ovládač, ktorý má kríže na tlačidlách 

(namiesto nápisov). Jednotlivé printy obsahovali v pravom dolnom rohu šedo-biely 

slogan doplnený logom LPR: ,,Alkohol? Bude to tvoja rakovina!“ ,,Fajčenie? Bude 

to tvoja rakovina!“ ,,Obezita? Bude to tvoja rakovina!“ ,,Nedostatok pohybu? Bude 

to tvoja rakovina!“ Pritom „vina“ v  slove „rakovina“ bolo v  slogane farebne 

odlíšené (Príloha 6).  

Napriek nesporne kreatívnemu prístupu upozorňujúcemu na vážne 

nebezpečenstvo rakoviny (zriedka videného v  slovenskej reklame), Rada pre 

reklamu dostala od nespokojnej fyzickej osoby podnet na preskúmanie kampane, 

no Arbitrážna komisia printy odobrila. 

Zadávateľa a  odborníka v  jednej osobe v  ekonomickej sfére používa na 

obaloch niektorých svojich výrobkov bánovecká mliekareň Milsy. Je ním autogram 

Anny Štefankovičovej, vedúcej mliečnej výroby. Ide vlastne o špecifický príklad 

schvaľovacej pečate. 

  248



Záver 

Ak chce marketér vytvoriť účinnú reklamu, mal by poznať teoretické 

a psychologické aspekty reklamného presvedčovania. 

Prvotné náznaky reklamnej persuázie existovali už v  antike, ale skutočné 

persuazívne techniky sa začali využívať až so  vznikom inzercie v masových 

médiách. Na našom území k rozvoju reklamy a poznávaniu aspektov jej účinnosti 

v dvadsiatom storočí prispel Reklub, avšak totalitný útlm znamenal pozastavenie 

jej pokroku. Zo 40-ročného útlmu sa následne slovenská (i česká) reklama 

spamätávala počas 90-tych rokov. Až v  poslednom desaťročí začala dosahovať 

úroveň porovnateľnú so západnými krajinami. 

V  práci sme sa pokúsili zhrnúť základné psychologické poznatky, ktoré 

ovplyvňujú spotrebiteľa pri prijímaní reklamných informácií a  nákupnom 

rozhodovaní. Poskytli sme aj stručný náhľad na techniky,  ako sú manipulácia 

a  rodové stereotypy, ktoré napriek zlej povesti v mnohých prípadoch ovplyvňujú 

obsahovú a formálnu stránku reklamy.  

Základným stavebným kameňom diplomovej práce je však analýza 

konkrétnych foriem reklamnej persuázie. Túto časť sme rozdelili do viacerých 

menších logických celkov. Čerpali sme z  literatúry zaoberajúcej sa 

interpersonálnou komunikáciou a  argumentáciou, no primárne sme sa opierali 

o  poznatky z  knihy Gerarda Tellisa Reklama a  podpora prodeje (2000). 

Nadobudnuté a  uverejnené teoretické poznatky o  reklamnej persuázii sme pre 

lepšiu predstavu ilustrovali relevantnými príkladmi zo súčasnej reklamnej tvorby. 

Využívali sme predovšetkým televíznu reklamu a  printové kampane. Napriek 

tomu, že nie všetky opísané presvedčovacie techniky priamo súviseli s reklamným 

textom, v  niektorých prípadoch sa presvedčovanie dialo viac prostredníctvom 

emócií vyvolaných obrazom, ani v jednej z reálnych analyzovaných reklám nebola 
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textová stránka úplne vynechaná. Reklamný text je dôležitým nositeľom 

informácie a prostriedkom pre tvorbu argumentov. Tie tvoria jednu zo základných 

zložiek reklamnej persuázie. Dospeli sme však k  záverom, že takmer žiadne 

reklamné presvedčovanie sa nezaobíde len s  racionálnymi argumentami. 

Dôležitým prvkom ovplyvňujúcim ľudské postoje sú aj emócie.  Niektorí autori ich 

stavajú na piedestál celkového nákupného rozhodovania. Na základe nich sa často 

správame iracionálne a  je veľkou výzvou pre kreatívcov a  copywriterov vytvoriť 

účinné presvedčovacie prostriedky, ktoré dokážu ovplyvniť naše podvedomé 

reakcie na podnety v prospech propagovaného produktu.  

Emócie sa dajú ovplyvniť aj prostredníctvom reklamného textu. Zvolené 

štylistické prostriedky môžu už v prvých sekundách styku recipienta s  reklamou 

rozhodnúť či sa bude o ňu ďalej zaujímať alebo ju odmietne.  

Intenzívne používanou zložkou reklamných textov je imperatív, no je 

dôležité používať ho citlivo, aby recipienta neodradil. 

Reklama sa ešte ani v  súčasnosti nevyhýba superlatívom, ktoré sú funkčne 

používané už od počiatkov komerčnej inzercie. Za účinný presvedčovací 

prostriedok sa považuje aj novosť produktu alebo naopak, jeho dlhodobá tradícia. 

Pred pôvodne zamýšľaným prieskumom týkajúcim sa zapamätateľnosti 

a  atraktivity reklamných textov sme sa v  práci rozhodli uprednostniť väčšie 

množstvo príkladov z  reklamnej praxe, na ktorých sa dali lepšie ilustrovať 

teoretické poznatky.    
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